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الأثمانواللام والصلاة ، لالعا،لين ورحمة وهدى نورآ الكريم كتابه أنزل الدي الحمدهه 
١لهلاهرJنالطسين وصحبه اله محمدوعل وسندنا نبينا والمرسلين الأنياء أفضل عل الأكملأن 

الدين•يوم إل باحسان لهم والتابعتن 

•وبعد 

ثدبمئأثبمو آرتثثإص< عثث« ؤ آياته تدبر ١لكريم القرTن تعقلتم من فإذ 
ألخ;نئايةا؛ؤ واتتاعه به العمل من العفلمى الغاية إل الوصل الميل هو إذ ه، ألأف 

الصحيحالتدبر فإذ كيلك الأمر كان ولما ، الأية صفلآومحُؤٌكيخينوثخهءه آلكثتظمد 
ومن، وتيدف إليه تدعو وما وتفسيرها الأيات معاق بمعرفة إلا ويتحقق محصل لا النافع 

للقنآنتمسثر تأليف عل الكريم القرآن تعفليم بمركز القائمون عزم الهام المنْللمق هدا 
الأثرعل المسي التدبر عل عونا وليكون والمعاصرة، الأصالة ينز جامعا الراد محقق الكريم 

والمجتمعالفرد حياة صياغة ق سهم با وواقعا، علءأ ومستجداته العصر ومراعاة الصحيح 
يوتروالدي ، ؤإعجانه وحكمه بأحكامه المعتدل الومهلي ومنهجه هدايته عل والأمة 
تكاثرتيوم المرجووالأمل هو وهدا وعلومهم، وأععإلهم الناس بأحوال الارتقاء ق يدوره 

النبويةوالسنة الكريم القران هدي إلا "مج من وليس ، الخلل صور وتعددت المشكلات 
المهلهرة.

المقامفيكون ، منه وصدر فيه ألف شريف مكان عل يدل ثر التفلهذا اسم احتير وقد 
المدينةوهو المكان وشرف الكريم القران وهو العلوم شرف ، شرمن والشرف مقامثن 

،الأول الأسلأم وعاصمة الهجرة ودار الوحي مقبعل ه المصطفى الرسول مدينة ، المنورة 
القرآنلهدا الأمثل الحي الأنموذج M الرسول حياة شهدت التي الماركة الأرض هي كا 

C.المورة المديتة تمسثر ) الاسمفكان -هديه والعمل تطبيقه أراد لن الكريم 



فلكن، وصوايطه ومنهجه يأسلويه ~ والته الحمد وه التمسير هدا مميز وكيلك 

وطلابوالثقفين المسد رغبة ويلي الجتمع فتات كل ْع يتناسب مبتكرا الأسلوب 
تالتالية للضوايط جامعة بخطة صط فمد النهج وأما العلم، 

.الكريم الهمآف مقاصد يان ب— 
الضعيفةالروايات وترك الأهوال من والراجح الصحيحة الرواية عل لاعتياد ا~ 

والامراتيليات.

تعددوصد الإعرابية، والأوجه البلاغية الأساليب نقمتن ق الفصيحة العبارة ياغة ص— 

•الأرجم^ عل يعتمد الإعراب أوجه 
والأستنياطات.الفوائد ل والياف العلمي القرك إعجاز يراد إ— 

إلإصاقة ، أحرى وعلوم وايتملية والفلكية والهلبية التربوية يالأستتياطات لعناية ا— 
.ؤإسهاب استطراد دون والبلاغة والتارقنية والدعوية والفقهية العقدية الفوائد 

.الإلهية والصفات الأمعاء ايات تفسير ق التأويل باجتناب لف المدهب تحياد ا~ 

بينالحمع أو ، الأهوال من الراجمح باختيار والدهتية اللغوية الخلافات إيراد رك ت~ 
الوجيهة.الأقوال 

والنحوية.الفقهية والأستطرادات الحكايات رك ت— 

•عاصم بن حفص رواية عماد ا— 
.أحرى لغات إل الترجة ير لتسالصياغة مراعاة 

بيانيةملاحق عل تحتوى للكتروذية نخة به أرفق قراثه عل يرا ونمللتفسير خدمة 
:أهمهافنية وفهارس 

•والأثار والأحاديث الأيات هرس ف~ 

والخرائهل.الصور لحق م— 

الفيديو.مقاطع لحق م— 

السميلميحىعلم 





منيذلوْ ما عل الكرام المرين للاماندة التقدير وعظيم ا-بمزيل شكري أندم المقام وق 
.لدرجامم ورفعة حنامم موازين ل اض جعله سل لعمل كريم جهد 

الأستاذفضيلة بالشتكر وأحص ، بالمركز العلمكب للمجلس والتقدير الشكر أقدم كا 
لمراحلمتابعته ق كبيرآ جهدآ بدل الذي المجلس رئيس يامتن يشتر ين حكمت الدكتور 

.ا-لجزاء حثر افه فجزاه إتمامه حتى بخطوة حهلوة البارك التمسبمر هدا تتقيد 

أعالهإدارة ق الباركة جهودهم عل المركز إدارة محلس لأعضاء موصول والشكر 
محلمىرئيس ناب ق سليط عبداض بن أحد الدكتور فضيلة بالشكر وأحهش مصالخه وتحقيق 

•الإدارة 

الحرمينحائم مقام إل التقدير عبارات وأعغلم الشكر ايات أممي أرغ وختاما 
الملكيالسمو صاحب الأمين عهده ول ؤإل معود ال عيدالعزيز بن عبداش الللث، الشريقين 

مقرنالأمبمر الملكي السمو صاحب العهد ول ول ؤإل معود عبدالعزيزآل بن ملمان الأمبمر 
والسنةالكريم القران خدمة ق عظيمة حهود من يقدمونه ما عل سعود ال عيدالعزيز بن 

إلالتقدير وأطيب الشكر جزل أرع كا ليا، وتوحكا وتعليا نشرآ المهلهرة النبوية 
المدينةمتهلقة أمبمر سعود ال عبدالعزيز ين الان سين فيصل الأمبمر الملكي السمو صاحب، 

رعايهكريم عل اال^سْع^ لنمه القبميه المنوره الدينه مزمه أمناء يتلر س وروالمنوره 
سعادةالعام ولأميتها المؤسسة أمتاء لمجلس موصول الشكر كط ، وبرامجه للمركز ودعمه 

•التواصل ودعمهم تحاومم عل جنيي محمود بن حجت الدكتور 

.الحالمين رب لله الحمد أن دعوانا واخر ، الكريم السفر حدا ينلمع أن أسأل والله 

حافثلزهبمر بن عاد أ.د. 

الكريمالقران تعظيم مركز إدارة محلس رئيس 

ايورهالمدينه مبر عل والسري^ 



القيمة

والقرين،الرسلئن سيد عل واللام والصلاة السان، وعلم القران أنزل ض، الحمد 
يعد:أما الدين، يوم إل بحكمته وأحد حديه اهتدى من وعل 

أعلكلخ مشكلاما، وعلاج إمكاناما، وتهلوير بأحوالها، الرش إل تتهللع الأمم فإن 
فتشأتالعلوم، مملوير حلال من المحموم التسابق إل بعضها ويهلمح الحضارة، ل قلم 

قصبالدول بعضى تا يلغ وند المتفوقة، العلمية المراكز لتجهيز العقول وحقول الحرة بيوت 

العالية،الخواثز من الكمر فحصدت، المحل، والكأس المعل القدح ونالت، ذلك،، ق بق ال
الحديثةيالأكتشافات البشرية تؤ وحدم الحديثة، التقنية عرش فتريعت، أفراما، وبزت 

عنعجزت ي البشرية، تصسسؤ التي والكبات يالتكات لأيه ل؛ لكنها المبتكرة، والتقنية 
الستقيليةالتحديات ومواجهة القاهرة، والصراعات المحاصرة الاحتإعية المشكلات معالخة 

عامة.والعال؛ حاصة، بلدابم تمدد التي وأسلحتها ألوانما ؛مختلف، 
وتبلعواليابس، الأحصر لأكل عنيفة وصراعات نحيفة، يوقائع يندر المتقبل علم فهدا 
وانتشارالشامل، الدمار أسلحة وصتاعق النووية، الكوارث والمغلوبه،وتشهد؛دلك، الغالب، 

وزيادةوالثيولوحية، والنووية الكيميائية التجارمب، إحراء ق والتهاون القفانية، الإثعاعات 

والفكري:والخنسي البيثي التلومث، نسجة وتصاعد واليلأدُاأ، العباد ق الخريمة أعداد تضخم 
والتوويةالكيميائية ؛النفايات والفضاء والبحر الأرقى تؤ حمفقد البيئي التلثث أما 

البشر،من الملأيهن، أرواح حصد فقد الخني التلوث، وأما والنووية, الراديوية ويالاشعاعات 
حجرفقد الفكري التلوث وأما يتتفلر. من ومنهم نحتضر، مجن فمنهم أخرى، ملأيثن، وحصر 

الملايثزاعشرات قتل حتى الحضارات صريع حياد صهوة وركب الحلول، وبدد العقول، 

الناصمن ممر ويقي الملأ مئات نفوس ل والخوف الرعب وولع الملأتثر،ا عشرات وشرد 

سلوعل الآ"؛صين من بكثثر أقل ابريمة ب فيها تكون الرباف الهدي من استفادت التي ايحتمعات نرى ولهذا )١( 
السويةالسنة عناية كتابيات ينظر العالم- ق الد-ول مئة من يكشر أتل فيها ابراتم نسبة ؛إن السعودية؛ العريية الملكة الثال 

> ٤٨٩^؛،الإنسان بحقوق 



يقتمإذ الاجت،اعية، والموصى السساسة بالاصهلرابات يموج يحيل، ميامى بنظام مطالمتن 
الواغبزا الأمة تأثرت وقد لدا متناحرة؛ وأحزاب متنافرة سياسية كتل إل الواحد المجتمع 

القانون.ذلك غبار الأمة ص بل الغاب، قانون علميه ييهلر كاد الذي الأليم 
ويمححواالعلوفان، هذا يوقفوا أن والخبمراء والعل،اء والشرفاء العقلاء من نخبة ومحاول 

العلغيان.مسار 

منحال كل ق ترقى لا فإتبما وصعية، ؤإصلاحات بشرية نظريات من طرح مها ولكن 
دستورهامن بدلت، ومها قوانينها، من •ءيرّت مها الرباف المنهج وجال كال إل الأحوال 
كاوتعال سبحاته الخالق ءالم من حية مثقال يبلغ لا إنسان علم من متيثقة لأنبما وبنودها، 

[.٨٥لالإّرا»: ه إلاثلملأ ؤوتآوبئرتيالأِ تعال؛ قال 
إصلاحعل القدرة له الذي الأصيل المنهج لدللئ، وشاملا متضمنا الكريم القران كان ولما 

عللزاما كان ذلالثv أحل من ومكان، زمان لكل صالح حياة منهج لأنه يحيل، منهج كل 
فيهتتجل محاصرأ تصميرأ الكريم القران ويمروا بواجبهم، يقوموا أن التفسير أرباب 
يكونوأن الغالية، ومعالمه العالية مقاصده بيان حلال من الإلهية والمنح الربانية الهداية 
محتاجالتي والعلوم المواتي مستوعبا الحاجات، مستحضرآ العالمية للمتجدات مواكيا 

تدرمحيا ١٠٠والحمل وأحكامه، حكمه أهمية ؤإدراك معالمه، لمه؛؟ والبشرية؛ الأمة إليها 
النغلريالاعتقاد يين( ولتجمع الربانية، الأحكام الأمة ولتفقه والأولويات، الطاقات حسب 

الحضاري.ارتقاءها ، تتأنقحتى والعمل 

يكونوأن المحاصر، الوافر يراعي بمنهج الكريم القران ير نفأهمية تتجل هتا من 
الخبراءمن المجتمعر طبقات جح ليخاطبإ المحرر؛ المختمر الإجال التفسير بطريقة إمحراجه 

القران،ثهم ير وتيللممتيمرين، وتدكرة للميتدلن، فهوتمرة وغيرهم، والتقفين والعل،اء 
مقاصده.من بالاستفادة والارتقاء بأحكامه للحمل وتدبره 



محررة،ودراية معتبمرة رواية ذات بكرة بمنهجية التفسير صياغة كائن ذلك أحل من 
المدمرة،الخطيرة الرزايا من وتحذر العاصرة، المزايا تثرز منيرة؛ وامتتباطات مثمرة، بفواتي 

الإعرابإل المتتدة الفصيحة والعبارة المحيحة، الروايات عل بالاعتاد وذلك 

اليبوأسوالتفخيمُم، والتعفليم الدحُ"، كأسالسب، البلاغة، صروب المتضمنة الراجح**'، 
الإعجازوجوه بإيراد وانماية القمم"*'، من التأكيد وأصناف والإنكار**'، والتوبيخ*•'، الذم*"، 
نوصحمن لزيد البدع من الملم به جاد ما وتلوين والأستنباطات، الفوائد صمن العلمي 

وتؤكدالخوار، ق الأنوال ممل الش الترقيم علامات ؤإثبات البال، وتحميل المعال، 
الشالكيان صبهل روعي وقد والأحبار، الأحوال من التعجب وبيان الإنكار أساليب 

صبهل.إل تحتاج 

موصولةما )ما( إف أي: [، ١ • ٢ ]الغر؛: ه مدألتيطة؛ آلتغروتآآيل القاس ئتتمن ؤ تعال: توله تقسني ق ما ، ر١ 
التييابل مدينة ي وماروت هاروت الملكثن عل آنرل الذي ؤيعلمون الحر الناس يعلمون انمي• فيكون نافية، ت، ولي

النصيحة،يعل إلا أحل من ي11الٍان فلا كمر، السحر وأن كفرة، بأمم السحرة فضحا الملكان وهذان العراق، ق باتة تزال لا 
تكفر.محلا كفر هو الذي الحر لتعليم وابتلاء اختيار إثا يقولازت إذ 

هذ0فيهم اجتمعت الذين العالية النزلة أصحاب هؤلاء ٥[، ئمآننئهمث تعالIؤقوله تمسثر ي كا ، ٢١
قطسة بحياة الفائزون هم وهؤلاء مجحانه، الخالق يه أمر الذي الإسلام دين وهو" عفليم هدى عل الذين هم الأوصاف 

الأخرة.ي عفليمة وجنة الدنيا، 

—اكامجلمة والقدرة الكاملة العخلمة مجن لتا لما إئنا ه، ١^^ سلتؤإناآركثفيثأت محوله نمير ي القدر سورة ق كا )٣( 
الميارك.شهررمضان من الشرف ماركة ليلة ي العظيم القرآن أنزلنا 

اشرحمة عن العداء فهزلأم ه، يثكحثي«آقافيلإقها و محولهتفسير ق المرة سورة ل كا ، ٤١
أيدآ.فيها مجاصن النار أهل من سبحانه 

هو،اطه لرصرل الطاعة يظهرون الذين الناقمين اطه يفضح ٨؛!، ١ تالتساءت ه طاعه ديمولومحك^ تعال"ؤ قوله تشمير ؤ، كما ، ٥١

هبشةمح(مٌبجوت قوله تمسثر ق كا ، ٦١
يعديمينكم ثؤ العدم، من أوجدكم الذي ياطه الكفر منكم محصل كيف فآت موتحآ الكمار عل تعال اش ينكر [، ٢٨: ]١^٠٠

أالعقاب؟ أو الثواب لنيل ترجعون نم المث،، يوم أحياء يعيدكم تم آجالكم، انقضاء 

اقققويانمحزاتمرسى جاءكم لقد نسأ [، ٩٢ايقرة: ]مررة لتؤوقنج١٠ءقمرشأكثءه توله تمسئر ل كا ، ٧١
الواضحات.





حررهوما الخبال، حميل محمد الدكتور معادة يقلم فإنه والامتنبامحنات الفوائد ق هلبي 

والأ>سباءلات،الفوائد حجم مع ليتناسب احتصر وقد المنورة، الملءينة بضر حاصى سعادته 

تعليقاق.إل إثارة فهو )ح( حرف رمز من ورد وما 

ذوىالمشرؤع هذا لرعاة الخميل والعرفان الخزيل بالشكر أتقدم المقدمة هدم ختام وق 
افهفجزاهم العلياعت، إل البداية مند التفسير نفقامحت، حمح محيغ قاموا الدين الييفاء الأيادي 

الدارين.ق المثوبة لهم وأجزل الخزاء حتر تعال 

حافقلزهير بن عإد الدكتور الأستاذ معادة إل الخميل والحرفان الخزيل الشكر أقدم كا 
التمسيرهدا عل إشرافه ق كريمة جهودآ بدل فقد القران تعظيم مركز إدارة محلس رئيس 

تميزتالش الراجعة الإسراف ذللث، واكب، وقد فهارسه وصع إل الخْلة وصع مند 

والشكرالبيان، ق زيادة التمسثر عل أصمت، التي الرشيدة والأراء السديدة يالملحوظامت، 
التفسيرق ماركوا الدين الأساتذة وأخصر ير التفهذا ق المشاركن حميع إل موصول 

التفسيرصياغة ي جهودهم عل التقدير فائق فلهم المقرر بالمنهج الالتزام عل وصروا 
الصميحيدار عام مدير الصميحي اممه عبد الأستاذ محالة أمكر كا ؛التحرير، والعناية 

التفسير.هدا بنشر قام الذي للتاثرين، السعودية العلمية الخمعية وأمين للنشر 

التوفيق•ول تعال والله 

بقلم:

انمحامحبن محشر بن حكمت  ٠۵٠ا

ط





الفانح،نسورة 

الرول:ْكية.

السورة!فضائل 

آتهفلم فدعاف أصيب، وأنا الض. مر؛٢، قال؛ ه العل بن سعيد أي فمن القرآن؛ ق سورة آعفلم مي 
ئتآئياامحينؤ افه! يقل أل؛ فقال! أصل، كنت، فقاوث،ث تأق؟ أن منعلثؤ ما فقال! أتيت، ثم صليته، حش 

منأحيج أن ئل القرآن 3، سورة أعتلم أءامالث، ألا قال،ت ثم ٢[ ٤ ]الأنفال: ^ دبمر؛مل، لهي ءاتتوأآسثبممحأ 
القالالسح مي العالن رب فه الخمد ئقال،! فذكرته، السجد من شمخهمج . الني فذهب الجد؟ 
سيعااساك ولقد فضل ياب ررْ ~ التفسير —  ٤٧ ٠٣برتم ، ١٣٨ a/ الخارتم، )صحيح ■ أوليته الدي العفليم والقران 

الكتاب(.فانحة فضل باب القرآن، فضاتل كتاب — ٠ ٠ ٠ ٦ درقم العفليم، الثافوالقرآن من 

رأسه،فرغ فوقه، من نقيضآ سمع الّتي، عند قاعد جميل بتتا ،؛ ١١٠عنها افه رصي ماس ابن عن 
الأرضإل نزل مثك، هدا فقال! مللثؤ، منه فتزل اليوم، إلا قط لربمح اليء.م، فيح الساء من مداباب فقال! 

سورةوحوامحم الكتاب، فاتحة بون ني يوما ل( أوتجها بتوتين أبئر وةالت فتئم اليوم• إلا قط ترل يع 
(.٨٠٦برقم المرة سورة وخواتم الفاتحة محل ياب السافرين، صلاة — ملم )صحح . أغطيته إلا متهإ بحرف تقرأ لن البقرة، 
ساوم،الخي سيد إن ققالتات فجاءت فترلتا لتا، مسير ق كنا ةالت >ه الخيري سعيي* ش عن 

شاةيثلأين له فآمر فجرأ، فرةا0 برقية، نأبئه كنا ما رجل معها فقام راق،؟ منكم فهل عثث،، مزنا ؤإن 
القان; المحاب، يآأ إلا رقيت، U لا قال: ترقي؟ أوكت، رقية، نحن أكشت، له: قيا رجع فالثا لما، وسقانا 
أئهايدؤيه كان وما فقال: للتمب. ذكرناه الديتة قدمئا فلما التي ~ أل نأو ~ نأل حتى سيقا تحدئوا 
٠(.• • ٧ برقم المانحة فضل باب - القرآن فضالل - المياري )صحح • بهم ل واضربوا اقسموا رقية؟ 

ا-يدبمث،(.فيرغريب )ك،افيرالتهاية يرقى. ه نملم كثا ٌا ■ أي ■ نأبئه • غاب جع • عيب • اللديغ • والسليم 
القاصد:

تمال.ف والربوبية العيوه١ية تقرير - ١ 

الحض.اطه بأساء الإبجان ٢- 
القيامة.الخسابيوم والوعيدمن تعال، سعةرحةاطه الوعل ٣— 

للخلاتؤر.باليمثؤ الاعتقايب — ٤ 

هتنئ ه ممال: قوله j افبم« إلا إله »لأ ْهض تحقيتر - ٠ 
ممال.الله من العوير ءلل_، — ٦ 







المانحةمورة 

وحادْ.تعال اش إل واكضرع العيادة ق الدعام أهمية ٧— 
 ~A الخياة.منهج الإسلام دين

والتحريف.الشرك من اكحدير — ٩ 

منهجهم.يصححوا يأن والنصارى لليهود النصيحة — ١ * 
بمعانيهاللتيكثر وتكرارها الصلوات، كل ق مددها اياما أل الئاق بالح نميتها —سؤ ١١ 

تعال.اش ْع العهد ولتجل.يال واستحضارها، 

ؤادتتتثِسالنجاة؟ ؤلريق وما أين، ؤإل أين، من ١^١^؛ الأسئلة عن الكريمة السورة —نحيمث، ١ ٢ 

النجاةومحنريق العالين، رب هواف الكون هدا ؤ، ومعاشه مصالحه ودبر حلقه، اليي قه 
منه.الهداية وءلال_، باقة، والاستعانة العيادة، هوإحلاص 

انللإئسحرها الش تعال اش ئدكريم من لأبد القلب، به وتبض يالحمي.، الالسايى يلهج حتى " ١٣
لعياله.وهدايته ومعونته ثيء كل وسنتج ام ورحمته وعلا، حل الخالق واستشعارعثلمة لاستحضارها، 

العونطب هي الاستعانة لأف ؛الأسباب؛ والأحن. العمل صرورة إل ^ ؤم_تعأث كلمة —تثير ١ ٤ 
أوإتمامه.عمل أداء عل تعال افه من 

.الدعاء يدي بين وط0 وتعفليمه تعال قجيد.ه ذللت، من الدعاء، ق تعال اطه ْع التأدصا حنن — ١ ٠ 
كيلكأحوالنا، وحمى أمورنا سائر ق تعال بافه نستعين وكيا تعال، اش من والتوفيق -الهداية ١ ٦ 

الضلال،.طوق وتجنبتا سى، عل هدى وبريدنا الهداية، محلريق عف يثبمنا أن وسأله تعال، نتهويه 

دينامماس.تقيم صحط إك يؤآ ها-تي تل ؤ ت تعال قوله بدليل الإسلام هو التقيم الصراط — ١ ٧ 
'.'لأ_r؛k؛،ومحث١ى ويثي إن ش و؟ منألثث،تكتي مي٠آوم١ماث تلاإؤمة 
إبراهيم،هودين التقيم الصراط أن هك اطه ذكر فقل. ١[، —٣٦  ١٦١]التوبة: أل؛ثلح؛نيم ؤآئأأول يتم، لدزوهث,لإث، 

التواسعن التفسير هذ.ا بت، وقد الثانية، الأية ز ك،ا هوالإسلام، الدين هدا أن قئ؛ ئم الأول، الأية ل كإ 
الإسلام®.»والصراط: فيه; والشاهد طؤيلأ حا.يثا فدكر ه، النه رسول، عن ه الأنصاري سمحان بن 

يرّدتفاليهود، أمم ؤآذنعْثوسمنه ير نفالعاصرين القرين بعض عف —أشكل ١٨
عتلعليه محع التفسير هدا أن عيا الضير، هنّا ترك بعضهم إن حش المارى، مم أه 

وغيرالسلمذن بعض ئة أل عف الإشكال، ويتردد عشر، الرابع القرن إل الهجرك، الأول، القرن من القرين 
ابدلك؟ والنصارى اليهود يوصف كيف، أيه من لمين ال

-٤-



القانجةسورة 

تعالاممه فإل الصحح، النهج أحطووا الذين لعياله رثال وحطاب تربوي أسلوب هدا ا-بموابت 
بييا نداءت بأجل عنامحليهم فتارة يشاء، وكيف، يثاء بٍا عياله عناط؛، سبحانه فهو وميدهم، حالقهم 

محاالمع لمدا موس• يقوم ينامحليهم وتارة والتماري، باليهود عنامحلبهم وتارة الكتاب، أهل يا إمحراتيل، 
بالكفارلناره ان، بالإئ؛ناًلها فتارة جيعا، للبشريه وإد،ا والنصارى، لليهود فقط ليس الأسلوب 
رخمتهمن هذا وكل صبق. ئ أشد وهذا تعال، الد لتتم وايحود الكفر j البالغة صيغ من وهي والكفور، 

يستخدمأن فله ااعال،ن، ورب الللثح، وهومالك، والمحال، العياب من يتقيهم حش فهويوبخهم بعياله؛ 
وعفووأناب، تاب لمي غفور :بمم، رحيم عياله، عل وهوغيور البشرية، صالح ل ذللث، وكل يشاء، ما 

السياق،وحب القام حس_، اليسريستخدم الأّهذه من أسلوب فكل الثواب، ق وكريم العقاب، عن 
المحيح.النهج يسلكوا حش وتئييهلهم إثارة ذلك وكل 
تربيةق \ذفنوأتآ منهج عل يدل بدح ي، ترتيعف الفاتحة سورة ق ال؛لأيث، ١لكليارت٠ ورديت، — ١ ٩ 

وأتبعهاوتدبره، القرآن ثعلم مجن بالغاية بدأها إذ والتعليم، للتربية وتميمحها اّتعداداءبما، ومراعاة النفوس، 
النتائج.بثيان ختمها ثم الغاية، تلك تحقيق وماثل محيان 

٠.



سورة

مدنية.ت النزول 

تالسورة فضائل 

القيامةيوم يأي فائه القران، اراقرووا يقولث . اش رسول سمعت، قال؛ ه، الياهل أمامة أبي( عن 
أوغإمتان، كآمٍا القيامة يوم تأتيان فإضا عمران، أل وسورة البقرة الزهرامحئن• ١درثد١ لأصحابه، سفيعا 
أحدهافإن البقرة• سورة اقرؤوا أصحابهٍا، عن محاجان صوافث، محلير من فرقان أوكآضأ عيايتان، كأمما 
الحرة.اليطلة أن بلغتي فهدت معاوية وهال التطانة<ا، ولايستطيعها وركهاحرة، ركة، 

•٨( ٠ ٤ يرقم القرة، وسورة القرآJا ثراءة باب السافرين، صلاة كتأبإ ت سلم )صحج 

وغرما.كالثحاية رأسه فوق، الإنسان أظل قيء كل الثياية: والثيايتان: اكرتان. ت الزهراوان 
اليتم(البيت من، يتمر ١لشيهلان إن مقار. بيوتكم نحعلوا ةالتارلأ اش. رسول أن ه، هريرة ش ن عو 
(.٧٨• يرقم الغافلت، صلاة اسماب ياب السافرين، صلاة كتاب لم: م)صحح اليقرة،ا٠ سورة فيه تقرأ 

يقرّهايقرة سوية اللٍل، من هويقرأ بينا قادت ه حضثر بن( أسيد عن، ندبما بالشيخان وأ-مج 
ثمالفرم،، وسكشت، فكت، الفرس، فجالت، فقرأ فثكنئر، فكمنه الفرس، جالت، إذ ص؛ادْ، مربوط 

إلرأسه رفع اجره فلٍا تمسه، أن فأشفق منها قرييا محهم، اسه وكان ،. فامرقالفرس، فجالت، قرأ، 
فأسفقتقالا حقثر، بن، يا اقرأ حضير، يا؛ر، اقرأ فقال: الخم،. •حث-ث أصبح ظيا يراها،  ١٠حتى الماء 

فإذاهاء، الإل رأمى، فرفعت، إليه، فامرفت، رأّع، فرفعت قريا، منها وكان محيي،، تطأ أن الله رسول يا 
الملائكةتلك قالت لا، ^ ١٥ماذا؟ وتدرى، ةالت أراها، لا حتى هخرجمت، اكابيح، أمثال فيها القلئة مثل، 

منهم.تتوارى لا إليها، الناس لأصبحتاينظر ولوهرأيت، لموتك،، دست، 
صلاةكتاب ت لم موصحح . ٥٠١٨يرمم  ٩٣/٩واللألكث، المكية نزول باب القرآن، لمائل كتاب الخاري،: )صحح 

دالت•■٩؛^،• دم*-م، ليخاري،،• واللفظ . ٧٩٦برقم القرآن، لقراءة الكية تزول باب افرين، اي



المرةمحورة 

القاصد:

به.لالمؤمنين هداة القران " ١ 

ييانصفاتالتقين.٢" 

والدنية.القيية انمادة باجتيلع توحيدانمودة ٣— 

سانثمرْالإّءان•٤- 

اجتءاعأرلكنالإي،انالظن؛٠- 
بالغيب.الإيهان تقرير - ٦ 

الأتيياء.معجزات تقرير ٧" 

تقريرالإي،انيالكبالماؤية.٨' 

١البعث تقريرعقيدة ~ ٩ 

واارسارين٠الأسياء سد محمد. نشا رسالة صدق عل الحجج إقامة " ١٠

التوحيد.إل الكتاب أهل دعوة — ١ ١ 

والعاملأت.العيادات أحكام من كثثر بيان — ١ ٢ 

غيرهم.وع لمز البين بالعفوواكاْح الوصية — ١ ٣ 





ادهمْصورة 

اف،من العناية محل انم الإشارة ح وتشريقه، الهدى  t_Jbلاكوي4 ر>ؤم؛ من بأيه الهدى وصف — ٦ 
بالقريغة.إليه الضاف لشأن تعظيم إضافة إليهم الرب إضافة وكذللث، 
وهويملحه، بط وتديدْ العقل، تنمية طريق عن تتم الجداية سلوك عل الناس تربية أن بيان ٧" 

يضهابما دقتامها ا-بموارح وبحاية ه ؤ الإيان 
ؤنأ؛يمدالإحان بابموبماوهوالشن الريح وتغذيه ه بجتحث دموالإ،لام 

رؤأبمق

إذالعغليم؛ القرآن ق الدكورة افشل بعلوم إحاطة هو تعال اظه عند من بالعيس، الصديق إن ٨— 
قوقوعه ومت، حسم، الأحر بعضها وميع بعضها، وغ وتد والاحرق، الدنيا ق متقيلية أمور فيه ورد 

والاحرة.الدنيا 

حيرأحد اف، رسول، يا ،^ ١١٥أنه ا*يرإح بن عييدة أبو روتم، فقد بالغييج، الإيان محل عظمة ~ ٩ 
الخاكم)احرجع يروق*• ولر ي يؤمنون بمدكم من يكونون ئوم *نعم، قال؛ معلث،، وجاهدنا أسننتا مثا؟ 

٦(.U/ الباري )نح حجر اين الخافظ وحسنه (، ٨٠/ أ )التدرك الدمي ووافقه وصصحه 

أول(تمتيفهم مثل وضالن، ومعاندين مهتدين ت أصناف، ثلاثة المانحة آخر الناس ~ومنيْخ ا٠ 
الفاتحة،ق ؤإحمالهم التافقون، وهم وضالين — العاندون وهم مصارحين — وكافرين متقين، ثلاثة; البقرة 

التفصيل.ثم الإحال، باب وهومن القرآنية، الأسالس—٠ بدح من هتا، وتفصيلهم 
والالية.الياا.تية العيادة بين جع بالزكاة الصلاة واقتران والزكاة، الصلاة ~وجوب ١ ١ 

بالغيب،•الإيان ~دجوب ١ ٢ 

الماوية.بالكشيخ الإبان -وجوب  ١٣

الهداية.معه فلا؛1^ قلبه عل افه طخ —من ١ ٤ 

ممى،في،ا الصلاة أقاموا الن-ين ذللث، ليشمل ه؛ قوله; ق وم كط التعبير؛١لمايع جاء — ١ ْ 
الأية،نزول عند يومتون الذين دهم الصلاة، إقامة بصدد هم والذين الأية، نزول قيل من آمنوا الدين ومم 

هوقوله; كله. لدلك صالح الضائع إن بمدهم؛ جازوامن الذين وهم ذللث، إل مهتدون والذين 
محيءقيل من عندهم ثابتؤ إيقان هو إذ الخير؛ تقوية لإفادة الفعل افد عف ممدما إليه باقتي جيء 

الإّلأمءلالإجال•

-٩-



اليقرةمحورة 

الإيٍان،نصف الصمِ مسعود ابن عن الصحيح تيه بالإي،ان كتاب ق رمته ابن أخمج ~ ١ ٦ 
التعليقتغليق ، حجر ابن الخالفل وصحح4 ، ٤  Y٤٦/ تدرك الالدهم، ووافقه وصححه الخاكم )أحرجه كله. الإي،ان و١ليقين 

(.١٣ا/•الخاوي صد؛ وانمم، ، ٢٢■ا/

شيمد؛امثااشوايذمحِوعقتنعؤمزؤأبجمعمغثزأدلهمءد١بعظيقر٥"وييىالثا؛بم 
ف،٥؟ دمايئمحن إلاأمسهم يائ؛داءامنوادماءئدعورك> آق، إثتيعو0 ?٠ دثؤي.ن\بم يروماقم ال٢ 

لآكي-محد،ههئدشاظثيدبماك١ؤأ 
،ر.الف

رائع؛يردعهم ولا واعخل، يتقعهم لا قو ورسوله تعال افه كدبوا ااذين أن تعال اطه عنير — ٦—٧ 

لالخاكزت ل كفرهم عل مستمرون فهم إياتمم، عل الحرص ل قو للشي وعذرآ ومادمم، لكابرتمم 
ولاينقذالإيان، يدحلها هلا هلويبمم، عف طح هد تعال اض لأن رثهم؛ حالة وق ودعومم، وغظهم حالة 
غطاءأبصارهم عف وجعل يفيدهم، ما فلايسمعون أسماعهم، عف وطح يممعهم، ما يدركون فلا منها، 

١^.شديد عياب لهم الآحرة وق الدنيا، ق عقوبتهم وذلك يشمهم، الذي الفلر من يضهم 
ؤءداالناقمون سورة مطلح ق تعال افه صئاهم ك،ا التافقون، هم الناس س الصنف وهدا — ٩ ٨— 

يم]اكاء:وهوحنيقثم أذم ؤإ0آلثكقتعراعكدءون أيضأت وهال ه، ^^ةهاؤألإثلق،وثوقآش 
هذاولكن القيامة، وبيوم تعال باطه صدمتا يقولون قهم منكرهم، من اش بمدر الآيا'ت٠ مده وق [، ١٤٢

علنجايق منهم الكذب وهذا وليسوا؛مومت؛ن. كاذبون فهم القلوب، يدحل ولر الأفواه يتجاوز ل، الإبجان 
شدةومن أنفهم، عف يعود ذلك وصرر الإمحان، ؤإقلهار كفرهم بإصمأر الومنتن وهماده تعال افه 

•تحثون؛ذللث، لا أتمم جهلهم 
ينفعها،ما إدراك عن الرض شغلها مريضة، إدراكهم إلة كون الثلا٠ر هذا عن الملة سب إن - ١ ٠ 
الشاللاحقة ابتلاهم؛العاصي ذلك وبسبب وحقد، ونفاق شلث، قلو«رم ق يوذبما. ما إل إلا لاتحع فهي 

كذبهم.يي، موجع؛عياب وفم العقوبة، عليها يستحقون 

والأتياطات:المواتي 

نفاقهم.عف تدل علامايت، فهي لهم، ملازمة الصفاين، هذه لأن زمان؛ كل ق النافقين من اكحدير — ١ 





القرةصورة 

ئتزالثنسثونثميمحى ءس  ٩٧٥ألابجر لاقنمذوأؤ؛ ادانلرلهم ثؤ 
همأؤينجئاسأصلأآلآإد4لم هاو\ الشاش ءاثن ؛امنوأ'قا ^؛٠ ؛، ١٠٥١٥^دئعهنلا 
ْاثلأإماثيطينؤم -قوأإق  ١٥٧قائرأ؛١^١  ١٧٠١٠ثعوأاث;ي(  ١٥٧أؤ؟ تثثوف وذءي ٢لقثهاء 

\ذؤت\'أوكلىاكتي ئشمتربمتهون. ص،ثيرمحن. عى تثمحآإق١ 
مهثدتجك<.هثم\كا،ؤا آلأنثةأصئ

الم^ر٠

 ١ ١ Y_ ايالشعن ي؛وا إذا أمم لهن عليه، يدل  ١٠الذلاهر من أتيعه بواطنهم عن تعال أخير ولآ ~ ١
كائناقائل لكل عصيايهم إل إثارة لال٠جهول ويتاؤْ ه ^١^٠^؛ ؤ ت بقوله العام الملاح ادعوا العام 

وادعوابالإثم، العزة أحذتمم العاصي كفعل الأرصى ق الإشاد عن الئافقون مولأء مي فإذا كان، قى 
الجهلهم يب بأته وب؛ن كلحم، فكشف المدون، هم هؤلاء أن عل تعال الله نته ثم مملحون، بآمم 

تيالتعريف، لأن قالوه؛ الذي الهلريق من فيه أ؛الح هو القصر ؤنرق من بهلريق عليهم فرد ؛،. JJJbعمون 

فان٠ عليهم، الإفاد قمر ه آدم،سا،اون ؤ٢لأإذهمهم فيفب إليه، المني *همل لي الممحمر شي• 
الفسادعام إل ايلة الخالصة الصلمحة وحا،مة والفطنة الحذق منتهى ؤيرعموما حا، يبهجون التي أفعالم 

النفاق.أثر من ئلوبمم عل ألقيت، الي وللغشاوة لخفائه، ذللث، إل بمندوا لر أمم إلا محالة، 
رفضوا.، بمحم،،• الومتون صث،ق كإ تعال، بافه يصدقوا أن المنافقون هولأم نصح وإذا 

ا-بمهلة؛بإيان شيها منه اكرأ الإيان جعلوا إذ وجه، ١؛^ عل الإيان من اكرؤ عف فعزموا واّتغكروا، 
ثقليهما وأن رفد، الكفر من عليه هم ما أن فظنهم العلم، عنهم فتفي ؛السالميرن، وتعريضا له تشنيعا 

تعالاش فزد الخهلة؟ تصديق مثل ق أمل، وقالوات عنهم، العلم انتقاء عف يدل مفه، الإي،ان من الملمون 
ومالهم،حالهم حقيقة يعلمون لا أمم جهلهم ومن الخهلة، مم بآمم عليهم 

أقوالهمق سثدتمم بجا الآيا'تنح، حن،ْ الخق إل الداعي دعاء عند وسرمم وعلته نفاقهم بى ولما — ١ ٤ 

ؤإذاالإيان، عف أمحبمم أظهردا بالومنتن اجتمعوا إذا المنافقون فهولاع وإدالمزآه ؤ مولهت محادعتن 
حم،ومخرية هوامتخفاشر لل٠ؤمتين يقولونه ما وأن الكفر، ملة عف بأمم أقروا الكفر بزعإء انفردوا 

ماالمسلمين لقاء عند النفاق ق لبد.اءهم هن بدا لما فان.لالث، ؛ال؛نآكياو، ^ تهكآ وإيا لقومهم قولهم وأما 
يدلما تأكين، إل فاحتاجوا قلوحم، أبواب، التثهمة به وتهلرق الكفر، عف البقاء ق كيرائهم شلث، يوجم، 

ه•ُن-تآزءدن عى ت قولهم وكدللمثج دينهم، عف باقون أد،م عف 
-١٢-



القرةصورة 

فجورهمj ليزدادوا يينيلهم؛ بمم يستهزئ بأنه. امتهزاتهم: عقؤة ساق افه ذكر - ١ -٦ ١ ٠ 
لورغبوا الهدى، عل الضلالة اصتحتحا الخؤ عن الجعداء الناهقون هؤلاء حائرون. وهم وكفرهم، 

قوسقطوا الجداية، من هم أتفحرموا بل طيا، شيئا كيوا خإ الخاصرة، اللعة ق المثطري رعيه الضلالة 
الغواية.

المواتيوالأ،صتتاطاتث

والستقيل.ز اداةقين فاد عن إحيار ١( -٢ ١ الأية)١ ي ١- 

 -٢ j ؤوالنقل اناصي ز اياشن اصهزاء إخيارعن ( ١٣)الاط
 -٣ j اناهن مكر عن إخيار ١( )٤ الأية j.وافشل

الأرض.ق لون مقالمنافقون — ٤ 

لأصيادهمالهلواغٍت<.النافقين ولاء ٥- 
العمل.حض من والخزاء ايافقين؛االؤمت؛ن، استهزاء — ٦ 

بالنعم.واسثدراجهم النافقين تعال الله إمهال، ٧" 
والأحرة.الدنيا ق النافقين حارة ٨— 

ويامم.وعقلهم ق،معهم النعم من النافقين استفادة عدم ٩— 
سخافةعقولءالنافقين.~ ١* 

حيامم.ز يتخيهلون -ايافقون ١ ١ 
إفسادا،فيه اضطرابمم يكون أن وحج، إصلاحا، الطمآنية؛الإي،ان حال كان »ولا ايرال: قال —  ١٢

الإفساد؛وهوعين والإصلاح، الحكمة من تارة هؤلاء وح تارة هؤلاء ح كومم أن ؤلتهم مع ولاميا 
(.٤٠اكري؛/نظم )ّطرت والكفر*. الإيإن طرق أفسدوا فقد وهؤلاء، هؤلاء •نحالفة بالحقيقة لأئه 

١مميحون أمم دانا يزءممح.ن الأرخى ؤ، المدين أغلي، — ١ ٣ 
النافقيزتاد فمراتج، عاشور ابن وقدذكر — ١ ٤ 

عليهايترتب وما مض، فيا إليها أثرظ الي القلبية الأدواء نس، عل أتقهم؛الإصرار إفسادهم أولجا: 
الفاسد.من ؤيتولو ادوام، من 

حماقتدائهم ق وعياهم أبتاءهم ادهم ؤإفإليها، والدعوة الصفامت، تللث، سث، النامي ادهم رقالثانية: 

[.٢٧لنيح؛وثُيلددأإلأظء/اْكماراه ؤ,إدق،إنتمدبممبج-لوأهثادك قالنيحالقهخ: كط يمساومهم، 

١٣ .



اليقرةصورة 

المتن،وسعثر والعداوة، التميمة كإلقاء اتجتمع، فساد منها ينشأ الش يالأنمال، إمائهم اكادث،ت 
<.٢٨•\/ والصير: )التحرض الملحين. ؤلريق ق العقٍامحت، وإحداث لمز، العل الأحزاب وتآلسس، 

نحددأي: الضائع الفعل من التجدد يإفادة ه ؤةء.لهت ل *يجيء أيمان -لقال ١٠
الهلغياني ت يقل ولر النافقين لضمثر الهلغيان أصاف، ولن،ا العذاب.. يآحدهم أن إل زمانا لهم اش إملاء 

تمثليعإل إثارة ه ف،آم، بثديمم دإ-م؛قهم ؤ (؛ ٢٠٢)الأعراف سورة ي هال، كا ابض، بمعرف 
فوله؛ق والوصول، إليهم. بإصافته يمرق صار حش يه احتصوا وأمم بابه، ق وغرابمه الطغيان هتّا شأن 

هضئوهو إليه، تي العل السناد هصر الركسث، فيفيد الخض، بلام العرف بمعش ه آفمعأ ؤاك؟عث 
والخا.اعوالقه الكفر جعوا إذ عليها، والحرصن الضلالة اشراء ق الغاية بلغوا أّبمم باعتيار ادعاش 

(.٢٩^• ٩٢، ٢٩٥ادوالاسهزاء؛الهتدين«.)اسريرواصرا/والإش

»وآذ>دمّ_،أساث>شٍد؛إتغغهمؤ،طالمنتي- ما^_^\»>£، ةلئ\ عارا انستوثار ؤ٠ئلهةإتثلاُكا 
تعونوتعدثيه نزئمحثت منآلشمت آوَةتف ?وأر لاقحعون ئغم عص  ٣١٢٠أو؟ .تممقف 

محطمرآبمتأتبماظثآ^١^٠ ١٤٤ؤ؟ ٧؛إممنين محائث ثورآنتزب ^^، ^٠٢١۵ءاداّيم ؤ، ؛^ ٠٠١
عومنأقه ندهّت،متعو؛اوأبصمٍهةإلمك> ولوثاءاقه د١موا عي ثإدآأئتم نه مثوأ لهم لنحاء 

محوهدئ'أ©؟ي
القرب

لهللحفاجتهلل مفللمة، ليلة ق كان من صفة مثل الإسلام إعلامم ي ايافمين هولأم صفة - ١ —٨ ١ ٧ 
حلهو يمر، لا شديد ظلام ق قمار انهلفأ، ثم وحيزة، بىو0 ؛4 وانتني حوله، ما أنار وجيم فالها التور، 

الإيهان.إل الرجؤع لايتهليعون لدللث، لايمر، أعمى لايتهلق، أبكم ،ع، لابذلكرأصم 
النافقينلأحوال مثل إذ أحرى، حوانسث، وكشف العش، لتقرير احر بتمثيل حالهم شيه كها — ١٩
ؤإرشاده،القران مواعظ س،اع عتله الخير جاذب نفوسهم عباذب حين ودواغ جو.اذب ي؛ن الترددة 

وأنوارغيوث فيه احتالطت، ابء من مطر بحال باللمين، والحرية القوس أعراق من الشر وجاذب 
(.٣١• ١/ والصير: التحرير )يفلر: التثسيه. ي التفتن ل العرب بلغاء طريقة عل جاء وأكدار، ومزعجامته 
رعديمامه الح_،، من ذوظل،ادت، كثيف، مطر فيها مقللمة ليلة ل ساروا قوم كمثل صفتهم فالعض 

الطريقرأوا البرق لع وكلها الخوف، من أذامم ق أصابعهم يضعون حارقة، وصواعق وبرق محيفج، 

-١٤-



المرةسورة 

فمشوا،لهم أضاءت الإخلاص يكلمن تكلموا كلما الهافقون فكدلك تحروا، اجرق ذهب فإذا نمشوا، 
علتهم،صيحة كل •نمون لأمم من حوف ق فهم الظلمات، ق وناموا تحروا، شكوا وكليا 

أء،الهم.عل وميجازبمم عنأ، بمم فدأحاط ممال واض 
خطر،ق كانوا الإضاءة ألتاء ق حش قهم اللمع، شدة من أبمارهم يأخذ أن يقارب البرق وهذا " ٢٠
لنلم،ممال اف أراد ولو حاترين، ومحقوا البرق هذا ذهب فإذا الثي، ل قليلا عفهم تالإضاءة وهذه 

حميعله الذي أي- ه ؤلك-أس ذللث، علل ثم الوق، يخامحلمه أبصارهم وأخذ الرعد، بقاصف شمتهم 
ثيء.كل وعل ، ٠٧١٥عف دمومحادر الكيال،، صفات 

والاسساطات،:القواثل 

يكادؤ ه، تزآلتمؤ ؤ ه، ^ثهلمتثفيآكىآسوثدار١ ١لقرأتية ١لأمثال ضرب — ١ 
لأماالموممحن؛ تربية وي الكافرين عف الحجة إقامة ق اياخمة التربؤية الأالم_، هس ألإقبمدث،صتم 

ذلكول له. صرب وما التل بض الشبه بوحه والاعتبار للخندبر، العش تقريب ءظيم؛ن، مقصودين تحقق 

والجريان.الحرات القاسة؛؛ن عف للمقل تربية 

ايافشن.نفوس اضهلراب بيان — ٢ 

ممال.افه يورة تقريرعقلمة ٣' 

وماالأنتفيع؛او،اع، من اتاغ الثقل من Tذامم ق ما بآما بثلليامم الراد كشف التل من همغ لل ٤" 
ادالضيائروفالماتر، عس عن الئاشئ الإدراك عدم عن الناشئ الخثر كلام عن الخرس ص أفتهم قٍ، 

والمراتر.

ملمن وهومحا خاصتهم، ضر محاطه إل لايلغ اللغاء، محانع من بديع جليل مرع واكمثيل - ٠ 

فجملةلففل وهي التشبه، وأداة به والشبه الشبه ذ'كز محيه لأن الامتثعارة؛ من لا اكثييه 
١٠وبين يينها فكان والتقرير، البيان موح الاضية الحمل س واقعة ه قثهمتثر١مى١سوثدظر١ 

ولرممهلف.فصلت فلذلك الاتصال، كيال ملها 

ؤ،ةولهت ل الفرد الضمير جانب، راعى كوته مع ه ةوله؛ؤإئىٍه؛إ ز الضمير وجع ٦" 
دعوجه عف الواحل. المرتد حال وهي بما، المشبه للمحال لا النافقين حال وهي الشبهة للحال مراعاة 

ه.لاإل النافقين فهوعائدإل الإييان،نهم، نور وهوانطاس الأصل، الغرض إل الرجوع مح، 

٠.



القرةمحورة 

أنب،النور لمظ لأة النار؛ وددن الضوء دون ه أئثيمدع؛إ يهب ؤ قوله: ل النور لقفي واختيار ٧— 
بالنورالإمحلأم عن التعيثر شيع وقد يفلهروما، التي الإيلام هومذلاهر الشبهة ا-ادالة من النار يشيه قاليي 

•والقرآن 

بالفحتاتالمالية التحنان التقاء صد كهربائي أثر من الصحاب ق يئشان والمرق والرعد ٨— 
•الملحق ل المدق صورة ويتغلرت الموجة، 

جعلعلة هي الصواعق إذ الصواعق، لأحل أي: للتعليل بجأف>ءتيه ؤ قوله• ق ؤ ٩" 
لاتقائها.الخعل كون ق ولاصر الأذان، ق الأصابع 

الشبهةالركية الهيثة عهمؤع من عاليه احتوى ما ؤع أته التمثيل هذا بدح ءومن عاشور• ابن ~~ةال ١ ٠ 
مننفوسهم عل ماصن ما وترقيها الاهتداء جواذب من لتقوسهم اجهواذب مغازعة حين التانقين حال بها 

الإرشادذلك بما يعلهم، أن أشهم عن ودبمم الكفر، عل الإصرار حواذب ؤإرثاده«ع الشي دعوة ثبول 
وس،اعهمهقو افه رسول، محلى حضورهم حقن الناهقين لخال، هتا والتمثيل شياحليتهم. إل عنلون حيتإ 

للحالةمغايرة حالة تمثيل التمثيل ^ا من فالغرض الشارة، وآي لأمثالهم الوعيد آي من فيه وما القرآن، 

(.٣١٢٠٣١٠وتقيياو«.)اكميرواكور١/ إحللاق بتؤع ه صمامحى\تثنقئائا تول ؤ، مثك التي 

لغأزأد'عئمؤ_أ^٥١ ماءءأمجإعء-يىآقصت ١^^١٠ وأتنيمى تاء همزقاد٢لتثا٠ ئبجأ
 Aبنيثورر يآمأ تناردا ي ؤ، صقنم قإف تثتوث وأمم ندادا أ

3آدموأألنارمعالوا همش مثلوأ أم ^ن ?ج؟ صثدتيت أشإ0ّكئر دون تن سهد١ةآم همآدعوأ 
آ0يمجممؤئامتزاوعتماوأألكفيحنت اعد»ت،لأككبمؤا'وأ'ودئي.١ليكن وإ-لءجارْ اقاس 

م-راُو1ؤأين محزهمثا ١كك، هند١ ^١ ١٥^٥١ ئص؛ من  ١٣٠ززمأ >==كدتا عنهاآ*لأهز من محتتجى 

الم،ر.

إذسحاته؛ له العبودية بإمرار ويأمرهم ه؛و بماديم الثلاث،، الناس أحوال، أمام بيان بعد —  ٢٢— ١٢ 
الدينالمتقين مقام إل للوصول، العتليم الأمر هذا وتآكيد المحقو. عهدآدم منن• قبلهم وس خلقهم هوالن-ي 

خلقأن ؛عل. وذريته لائم الخلمق وهدا الأليم. العن.اب من والمجاة الكريم الثواب لميل تعال؛ اف• عنامحون 





البقرةسورة 

والأسشاطات:الفوائد 

وحدهتعال افه عيادة إل الدعوة قيه الكريم القران ق أمر أول هو ه أعثددأرومحأ ؤ ت تعال قوله ~ ١ 
عليها.والنعم ومريئها بخالمها يتدكثرها الفهلرة إملءل عل يعتمد تربوي بأسلوب 

ارطاء_اتعل التربية ق ر؛هل وهوأقوى والبعيدة، المرئية العمل؛الغايايت، ر؛هل ( ٢١الأية)ل ٢" 
الغايات،وأما وصفاته، وأسمائه بأفعاله ومعرفته محال الله عيادة فهي القرية الغايات، فأما عليها؛ والئثاتؤ 
باُبمتة•والفوز سبحانه وجهه ورؤية رصاه نيل فهي البعيدة 
فالدعوةالفطرة، والتأقرورماقل الإقاع الثلاثة، التربؤية الأاو_، اّتمال هالْالآيةأيضا: وز ٣- 

للمهلرةإيقاقل والأرض موات، الي تحا عباده عف اش أنعم ما ل الاعتبار ول الإنسان حلق ي التأمل إل 
دونلعيادته افص باستحقاق للعقل إقناع القرآن بمثل يأل لتي التحدي إعلان ول الحق، ربيا إل لتعود 
التأديبل أقمل ذللث، كان وعددها الأمالم—، ق الري نؤع دكل،ا النار• باتقاء عباده افه نحؤيم، ول غيره، 

الهليبة.والتتشئة 

الثواب■ونيل العد-اب من للنجاة التقوى درجة إل للوصول سب العبودية توحيد — ٤ 

الكوثر.كورة القرآن من سورة بأقصر يأتوا أن الشركن تعال افه ى نحث. ولهدا معجز؛ القرآن — ٠ 
تعال.باض اكركؤ عن اصويد الهي ٦— 
أحنتها،والبن-ور النياتاتح أرحام فالثمرات، البدور، أو للاحة الحاوية كالأرحام الثهار تعتبر ٧— 

الثمرات،ثم اش قفل ولولا التياق، الئؤع وحول استمرار تضمن التي الحديدة البدور عل تحتوي والثمرات، 
٣(•١ ص اليجي، ايتار صد اليد القرآن ي التات )علم ١ الكون من الئياتاتج أنولع لانقرصت، 

النعيم.بجتاتؤ الومضن بشرى ٨— 

وحده.اش عبادة وجوب — ٩ 

•تعال اش حرم ما إلا الإباحة والعم الأشياء ل الأصل — ١ • 
لأيهالإنسان قد.م ققي. ترتس-،، أح،كم شكره إل الداعية الخالق، عل الدالة العم هده -وزيت ١ ١ 

لأمامسكتهبالأرض؛ وئلث، بتومه، أعرفه لأيه قبله بمي وش الشكر، إل أدعى عليه والعمة يشه أعرف 
عمجوما محها الخارجة والممعة كالأئر لأئه بالاء؛ وخمس سقفه، لأما ماء بالورثع ْته، له لاثث. الذي 
الرزق.من بسببه 

أهلها.لعقاب جاهرة فهي ال١ر، من —الترهيب ١ ٢ 
قذارة.أي من حالية الحنة ل الزوجات، —  ١٣

-١٨-



البقرةسورة 

الخلق،و والأرض الماء اشهراك إف اشارة اممرآن و ممرا تكرر بالأرض الماء ذكر -اقتران ١ ٤ 

[.٣٦ت ]التوبة ه ثئتثهما هممأ ءؤ^كاثتا قوله ق ي فصلتا ثم متصاتين كانتا فهما 
(.)١٦٣،؟^؛* ل التوبة سورة ق• المزيد ييتفلر 

الر؛او|.العدل وهذاغايت بمثله، تحزى العمل أن عل للدلالة الكمار؛ حزاء ذكر بعل البشرى -وردمحت، ١ ٥ 

الشك>*ثنوأمن ١٠امئهأهأثا١ فمثلامابموصة بمئمبم، أن ً ثأ*.بمم-تءى اقّ ة ءؤ 
يمءيمسل مكأد دهند١ ١^ مادآأر١د ئمولإ_محكث> حقمزؤأ ق! وأما ريهم من اذص أظ 

بمنيبن عهدآس ثمحؤف أهااؤءو< ^إلأاكتئن بؤءَفيةل ويهدى ًْقثثث 
ئنسذوث4<الأرمأأركلفئمآدكسثييى.رمقتزءؤيمثلثوفماآني؟ثةيوءأدبجصد 

إيمثئ عتسمحا ٣ ثسشمحأ ٢ هآحيمطإ أمثتا وْظنتلم إش 'قتم 
ثجمزع ١^؛^ آسأرئإق ئم هكيك محثْ؟ا ١ ماؤ، •حيرثcفم ئدآمحى جثدث -ر

هعيم. عثووضهز<ض 
•الزلل ٌّّثب " ٢٦

عنمعمر أخثرنا قادت الرزاق، مد أخثرنا قال: الربيع أبير بن الخض عن حاتم ش وابن الْلري أحرج 
والاو؛اي_،العنكبوت ؛اث، ما الشركوزت قال والذبابؤ العنكبوت وتعال تيارك اغ ذكر لما مال. قتادة 

ماميتاه.مابممبمث منه بمنيت ءآن ي.بنم، ءداّّ ؤ ٠أنزل يد'قران؟ 
مداوكون حن، ناد؛ إل والإّاد وقادة. المدى تحوقول حالي أي بن ئماءٍل اخن ص ُئُي ت حاتم ش ابن تال نم 
(.١٢٨الصحح؛/الضو بعضهايعضأ،)ينظرت يقري الرٌلة الطرق، مد• فإن ييرقاأخرى من ي رمح.المب 

المر.

صربهمما دويها، وما كاليعوصة قيء بأصعر تشبيها ولوكان بثيء، شيثا يشبه أن محثى لا تعال اُفه إل 
التشبيهز تعال اف حكمة ؤيعلمون ةيثئ.ةون، المؤمنون قأما تعال، اض دون من يعبد ما كل مثلألتجر الثم 

الخالوئاتبميم الثل صرب من تعال اش مراد متئكرون الكفار وأما خلقه، من وغثره بالصغثر، 
عنكثيرين ناسا الثل بمدا تعال اف بمرق لدللث، هوالاختيار؛ الراح بآن عليهم تعال الألم وزد الصغثرة، 

التعال واش والهداية. الإيهان من مزيد إل غيرهم به ويوهق عليه، واعتراضهم له، لاسئكارهم الخق؛ 
طاعته.عن الخارحن إلا الحق عن يصرف 

-١٩



البقرةّورة 

ؤيفوه،به يؤمنوا بأن عليهم أخدم الذي اف عهد ينتكثون أمم الكفار: هؤلاء صفات ومن - ٢٧
همأولئك الأرض. ل الفساد ونشر الرموله، ومقاؤلعت الأرحام، هْغ ومنهات أوامره، عنالفون وأمم 
الأخرة.ق وا-بمنة الدسا، ق الطية الخياة من أشهم حرموا الذين 

الذيباق الخحود منكم بمع كتف لهم: موبخا الكمار عل تعال الد أنكر الكفر ذلك، أجل ومن — ٢٨
لنيلترجعون نم العث، يوم أحياء بمدكم نم آجالكم، انقضاء بعي. يمينكم نم العدم، من أوحلكم 

أوالعقاب؟الثواب 

اشممن الأرض ؤ، ما كل لأجلكم خلهم، الذي مو  ٠١٥١الناس: اثها علتكم تعال اف نعم ومن — ٢٩
محاءبكل أحاط وهومد وجه، أحن عل فآمي الميع، موات الخلهم، إل نمد ثم بما، تنتفعون التي 
طأ.

والامتساطات،:الفوايد 

العن،•وتقرير الكريم، القرآن ؤ، يذكر مثل بآي الإيان وجوب ١" 
لذااث،فكان عليهما، واقعا الضرب كان وممثل بمثل متعلقآ الثل صرب كان ارولما الخرال: قال ٢- 
(.٧٦/ ١ الدرر؛ نظم )ينظر؛ و؛عوصةاا. ما مثلا مفعولين،: إل متعديا 

التحدي.مناط كانت، ثم ومن للامراضر، الناهلة هي وحل.ها اليعوضر أنثى أن يفيد ١لقرآبي التمى — ٣ 
؛الجم،يرمح، لا حتى ا-دحم ؤ، صالة يفوقها ما أي معا الضادين اكيين يثمل ه ئثاضبمتأ ؤ تسر 

(.١٧٩- ٤١٧ ص الحار: زغلول الكريم: القرآي، ق ا-نموان الملمي: الإعجاز )سآيات الجنيان٠ ل ضخامة يفوتها وما الجردة، 

•الواثتهم، نحربمنقض(٤- 
الأرحام٠قطيعة تحريم — ْ 

سال.ض الأذو١ء صفة إثبات ٦— 

•وحده عيادته شكره وأعظم بالشكر، تقابل أن ويم، عفليمة، كثيرة اض نتم ٧" 
بإباُتُوالإمحان كل'ثمح،ء، حالهم، مإنه غرابة ولا ثمح،ء، كل، يعلم وأنه تعال، ف العلم صفة إئيات — ٨ 
منوهذا وأفعاله. أقواله ق ذللث، يراعي أن عليه كم، لأنه الومن؛ بحياة ترتقي العظيمة الصفة هده 

الرؤ، تعال القه يرائي، أن الصفة هن.ْ يثبنن، الذي الومن، معي، الكريمة، الخفة حن.ْ الإيمان ثمرات 
والعمل.القول وق والعلن، 



المةسورة 

٥^١يمسي من أعئملرفتيا  ٧١٥آلآرْ؟احفنة ؤ، ثاهت ِإيى لنمككي ربيف هالا إل وؤ 
٢٥١٠وعث؛الاتمنؤ؟ ما أعلم هادإؤآ ئك ويثزس قعندك ينجح ؤهئى ٢لدتاء وينفك 
٧١٠. متثدقن ءازآثمم غآتء آنثوؤ، مثال عِبمئملك'١لئككة  'fمحا ا*لأّءآء 

قناُآسممح يثهم ائكغ0؟ه\ل^٢ اسلم أنت لاملا"للأ:١قتآإنك سش 
هوطوماسمم ندوة مآ وآع-للم وا*لأدثيى عنبآلثتوت أقم إؤآ لم أش ه١ث٠٧ ؤأسمتحم أنتآئم 
مثُاممؤك.هستأإلأسو5نقمحؤة \تو\%ج  hS?0؟ 

يرتالتغ

قومأالأرض j خالق إق الملام: عيهم للملائكت رثك ة1ل حن سجاد - الرسول أنجا - واذكر - ٠٣ 
مىفيهم اثه مع هؤلاء خالق من الحكمة عن تعال اض الملائكة سألت ثم لمارمحبما. يمما بعضهم عنلمف 
ئدمكزك،فتحن عيادتك، الراد كان فان حق، يغير الدماء ويملث، العاصي، بأنولع الأرصى ل يمد 

خلقز الحكمة من اللائكة تعلمه لا ما يعلم بأنه تعال: اش فأ■ج١ء٠م نقص. كل عن ويعفلملث،، 
المش.هدا 

عاطفآفقال عليه، الدليل إقامة ز شرع ظنوا، ما خلاف عل الأمر أن اللائكة سيحانه مل؟ ولما - ١٣ 
كلها،الأشياء أبء m؛ تعالTدم اه فعلم ذس،. عل الدليل لإقامة أي: ه زم قوله)قال(:ؤ عل 

إنئيات، الهذْ بأساء أمحروي لم: قائلا اللاذكة عل المسئيات عرض م والمش، الأمم فشه 
منهم.الأرض ز يالأستخلأف أول أيكم ذ صادقن كتم 

علمكا ليس _، الاعتراض من وممزهك مدّك، إننا وممثلمم: أدب بكل الملائمحن أجابته - ٣٢
وأفعالك،.، ١^١١٧ق الحكيم خامكا، بشؤون العليم وحدك أنتن، إنلثه ماعلمتناإياْ، إلا 

فلماالملاذكة، تعرفها لر اكي الأشياء هذْ بأسإء الملائكة محي أن أدم تعال اض أمر ذلك، حن - ٣٣
ماوأعلم والأرض، الموايت، ل عتكم حفي ما أعلم أنا أحبركم م للملائكة: الله قال ببما آدم أخبرهم 
محمونه؟!وما Jظهرونه 

لهيجروا أن الملائكة أمر حن وقماله؟ آدم تعال اض كرم كيف سجاد — الرسول أنجا — واذكر " ٤٣ 
تعال،اطه لأمر العاصن من قمار كيره، وأظهر الجود، عن امتغ إبليس إلا جيعا فأطاعوه له، تكريأ 
أثئبملهُوممح،مح^دا ؤ تعال: قوله بدليل واللام، الصلاة عليه آدم بملم، أن ئل بالجود الأمر وهذا 

[.٢٩]ا-دجر: ه مزتحمن،سمألقشجدمة 
-٢١-



الئرةمحورة 

والأتLء٧تتالفوائد 

الأرض.ل حليفة جعله ق و>ذ0تم اص آدم محل ١" 
حلقه.تل وذريته اقيص لأدم إبليس عداوة — ٢ 

العلياء.ومكانة العلم، فضل بيان ٣" 
اعتراصى.محوال وليس استفهام، سؤ\د تعال ف اللائكة سؤال ~ ٤ 

ادمسمية وجاءت علمه، تم آدم، حلق سبحانه أنه منه يتنيط ه ^٢ ١٠وعئم ؤ تعال* قوله ٠— 
كلهاالأمهاء إذيتصدر الأصهاء، بين اسمه ترتيج، فكذللث، البشر من محلوق فكهاهوأول تعال، عندافه من 

فهرس•كل دو معجم كل ي دائا 

يدخلمى فكل  ٠٠ذراعاستون ومحلوله آدم اض قال:ا>حلق ه ائتي عن ه، هريرة )ي عن صح ٦" 
.٣٣٢٦يرتم آدم، حلق باب الآسا»، كتاب الممحاري: )صحح الأن*. حتى ينقص الخلق يرل فلم آدم، صورة عل الختة 

۴١وصحح  للبخاري(.واللفظ . ٢٨٤٠يرقم ٢ ١  ٨٣/ ٤ اسر، أفنية مثل افثدمم اةو.ام ابنة يدحل ياب نعيمها، وصفت الجة كتامب، ! ٠

تعال.افه علمه بها ومرقه اله آدم قمل ٧— 
١الموجودات أسهاء آدم تعليمه ز تحال الله قدرة تقرير ٨~ 

لأمره.وامتثالا فه ءلاعه هوتكريمه لائم يجروا أن الملأتكة به اطه أمر الذي الجود ~ ٩ 
منآدم.أفضل أنه إبليس اعتقاد إل الإغارة - ١ ٠ 

آآ-اللأتكةلأتعالماف_،.

بتناصمه ترتيب وكدا البقر، من محلوق أول هو فكها تعال، افه عند من آدم سمية جاءت — ١ ٢ 
فهرس.وكل معجم كل ق داما الأصهاء يتصدر الأسهاء 
يبينه ولكنه زعمه، ي استكباره موجب، هتا رالي : ( )٤٣الأية عتل الثنقيطي الشخ قال —  ١٣

[>؛.١٢دأئ1ءننمثأثتيينمايثءلقثم'ينضيم]الآعراف: كقوله;ؤهادتاتلئ،آيسد.لد١^٥١٥ أحر مواصع 



اليقرةسورة 

ثةؤث\شثئعاولأمر»اهتذم\لئءنر؛ ؤلأوتهار؛فواحيث آهثم ^^^٠ آتت نحآؤأ يتئادم بمك ؤؤ 
بسمحظوونمح

.'*ياإعثابعثؤ رتبءكس ين حتان.ائمة؛١٥؛ ئتنؤ؛ولمغأ\ذ فيا؛ةني 
محزرن.١ولائم عثؤم تيف ثؤ نداي بع هش ندى ني ههتذم ٠اثا يما؛ءسثا امْلوأ 

■ؤر الف

أيل واسعآ هشئآ بثهارما يتمتعا وأن ابنة، حواء وزوجتم هو يكن يان آدم تعال افه وأكرم " ٣٠
افهلأمر الخالضن من فيكونا العصية، ق يقعا لا حتى عنها ميا التي الشجرة يقربا وألا فيها، يشاءان مكان 
تعال.

العصية،ز فأوقعهإ الشجرة، من أكلا حتى لهإ يوسوس قام التكريم ذلك الشيهيان رأى فالئا - ٣٦
العداوةمن يبهم ميقع بط وأمحرهم الأرض، إل ممطوا أن تعال اف فآمر الخة، من إحراجها ي فش، 

الأجل.انتهاء وفح إل قرارأوأرزاقا الأرض ز لهم وجعل فيها، لهم الشيْلان وكيد 
التوابحهو تعال إنه له. وغفر منه، فتقبل واستغفارا، توبة إياها تعال اف ألهمه كلإدتs آدم فتلمن — ٣٧

الواسعة.برحته مم الرحيم الدنيين، عياله من تامتح مى عل 

إلالهداية صتأتيهم بأثه التعاقية وذريامم ونشرهم ابنة، من حيعا بييوؤلهم تعال افه أمر ئم " ٣٨
حسرة.ولا ندم ولا مع لريصته بما عمل فئن الخق، 

محرجونلا فيها، ماكث؛ن يلازمونها النار، مصرهم خآولثاث^ وبراهينه افه بايامتح كد.؛وا والدين " ٣٩
منها.

والأساطاُت،:الفوائد 

موجودة.وأبما الخنة اض حلق تقرير ١— 

وتدحلقث،. مدّ حواء أن يو-ض ه وزنجك أنت ؤ تعال• وقوله ابة• ؤ، وحواء آدم حلق بدء ٢" 
حلمثحالرأة فان بالنساء، استوصوا ١٠مرفوعات ه هريرة أبير عن صح كيا حلقها، قوعن الرسول، أحجرنا 

فاستوصواأعؤج، يرل، لر تركته ؤإن 'قثزئه، ئقيمه دمتح فإن أعلام، ^ ٠١١ق ثيء أعهمج وإف ضي•' من 
•٦ برتم• يالتاء الوصية ياب ١لرصاع، ~ لم موصحح  ٠٣٣٣١برتم ودليته آدم حلق باب الأتيياءف احاديث. ~ اليائي رقع اء،ا. بالن

الغمم(.هس من ونيل: الأبمر آدم صلع من -محكت، حوا، أن إل إثارة ب نيل ايوث: مذا ثِح ق حجر ابن ادتظ تال ليخاري. واسظ 

■٣-





القرةصورة 

هصثوي محابى أمح،ءومحمحمأجمئ يت ؤ
يبمناظلادإثىهءيثن' آوي'كوم ولأ ت>تلإ ن مصدهأ أذ_زلق يتآ و.ثامني' 

يءاكأوآنينؤإآلمنأوْ ?و؟ تنين يأنثم انص دقكث»وأ ولائئيثوأآتحراوثطل أوأ ةةم_ن 
أذلا\وكئ نمون ثآم ٣ ;تءن \ظ\ 

ثثمأ ٢٠٦٢١تْلرن لني0 كثعإن'؛ؤآ١ -آإلاعق ؤإتهالكا؛ره لضلؤؤ تقالو0'/ؤآثأنمتؤأاكزؤآ 

عزآئنشن."ذقئ3ؤأ أنحت يجبمآ.إمحثآمحأ جمة'؛©؟ -رإلب دأرأم رمم 
هعدت نيتا بجحي ولا ثمته ولايصدنثا ثجآ مى عن مس عزى لا مدى نأيبجأ 

٠\ذف0ٌٌر 

يتمياذثروا أن — تعال اش ني وهو - اهقو يعقوب ذرية وهم إسرائيل، بمي تعال اض يائي - ٤ • 
فأجانيكميدللث تمتم فان الشريعة، رإئ٠ة ارمحل تؤمتوا ان ٠^٠٢ وصيتي وأتوا عليكم، الكثيرة 

فخافوي.وحدي ؤلياي والآحرْ، الدنيا عاده مب

ايائنمن تكونوا ولا التوراة، من نزل لما موافقا قو محمد عل أنزلته الذي بالقرآن وآمنوا — ٤ ١ 
بهتاعتي،فاعملوا فخافوي، وحدي ؤإياي وشهواما، بالدنيا باياي الإييان عن تعتاصوا ولا يه، بالكفر 

معميش.واتركوا 

كتابكمي الواضحة البشارة ومنه الحق، نحفوا ولا محدكم، من بالباطل اض من الخق نحلطوا ولا - ٤ ٢ 

حق.ني أنه تعلمون وأنتم وصمته، ه، الّص ببٌثة 
خماعةهع وصلوا رلمستحقين، الواحية الزكاة وأدوا اللمين، عل المروضة الصلاة وأقيموا —  ٤٣

ؤخن•3، مد معهم واركعوا لم؛ن، ال
التوراةتقرئون وأنتم اليهود، أحجار يا أنفكم وتركون المالح، بالعمل الناس تأمرون كيف، ~ ٤ ٤ 
عملكم؟سوء أفلاتدركون ا ذلك؟ عن تنهى ام 

إلالثقيلة الصلاة هده ؤإد وبالصلاة، بأنواعه الصبر بوامعلة تعال النه من العون واطالوا ~ ٤ "٦ ٤ ٥ 

القيامةيوم مبعوثون وأمم مومم، بعد تعال افه سيلاقون أمم يوقنون الدين تعال، اف عنافون الدين عل 
والعقاب.للثواب 

علتفضيلكم ومنهات عليكم، الكثيرة نعمي اذؤروا أن قص•' يعقوب ذرية تعال افه يائي " ٤٧
زمانكم.ز ارعال؛ن 

-٢٠ .



البقرةمورة 

قشقاعه افه يقبل ولا شيثا، تقس عن نفس قيه تغتي لا يوم وهو القيامة، يوم واحذروا " ٤٨
منيتقيهم أن أحد يستطح ولا حٍعا، الأرصى أموال اوي نكانت ولو الفدية، تتفعهم ولا الكافرين، 

جهنم.نار عياب 

والأسشاطات:الفوائد 

إكراماشلهم.بميإّرايل تدكتر ١- 
يالياطل.الخق خالعل من اكحدير ٢— 

عنه،غيم بحميد بن عبد رواه في،ا عود'٤٠؛؛' مابن عن ثبت ك،ا اش.، نمر يعقوب هو إسرائلر ٣— 
(.٦٣٧٣! اوأرى، )فع حجر. ابن، الخافظ وحشه 

دنياهم.أمور ق عباده ْع والعهد يطاعته، اش ْع بالعهد الوياء وحوب — ٤ 

وقالالإثم، ق تشديد هذا ون، ه مثمن وأتم آلص ه: قال كيا ا-دق، كت،ان تحريم ْ~ 
[.٢٨٣: ijiJWه ؤومني«ًفتتهاؤئه7ءان؛أةلثئ• الشهادة كمانه ؤ، 

تعال؛فقال جهادهم، ق يلاقونه ما عل يصيروا أن عباده اش أمر فقد يالصير، الاستعانة فضيلة ٦— 

يدلكأمرهم كا بالصلاه، وأمرهم؛الاستعانة ٢[، • • ءمران:  cJT]ه آسهأوصلإوأ آاتوا ألإ؛مكي تآجا كؤ 
الصلاة.إل مغ أمر به نزل إذا فكان اش.، رسول 
زمامحم.أهل عل إرائل، بكب فضل، ٧- 
صل•أمر حربه إذا كان حديقة؛ عن، الض. عن بت كا الثاكل،، وطأة نحقق، الصلاة ٨— 

(.٢١٥!/انمغيّ آبامع صحح وحشه .٠ ١ ٣ ١  ٩٣٠بربالأيلر قق آلتي قتام ول—• باب الصلاة، كتاب المن، أيوداود، )احرجه 

تعال•افه تقوى وجوب ٩" 

•_J، لا ما فلايقول عمله، قوله وافق، هوالذي الصادق، ا،لؤمن، ~ ١ ٠ 

الشيعن صح - فقل ليأتيه، النكر عن، ينههم، وأن به، يقوم ولا بالعروق الرجل، يأمر أن الكبائر مت، - ١ ١ 
برحاْ،ا-يامحّ فيديلكايدير الناي، فتندلق،أقنابهj، النار، ؤ، فثلقهم، ؛١^^،يومالقيامة، اريجاء قال: ققأنه 

النكر؟عن، وتنهانا تأمرنا؛العروق،، كئت، أليسر ثأنلث،؟ ما فلأن، أي فيقولون: عليه النار أهل فيجتمع 
برتماكار صفة باب دءالخلق، ايخاريه- )صمح وأت؛ه«. ادكر عن، وأماكم ولاأبه، ، أمركم؛العروقكنت، قال: 
لبًادمحا،•^٧٥؛،• ■ ٢  ٩٨٩برقم ولايفعله با■اعروئ، منريامر صوبة باب الرمد، لم— موصحح . ٢  ٩٨٩

عنصل-الرزا3، رواه فيها قتادة عيه صح كيا زمامم، أهل عالي أي: العالين، عل بالتفصيل الراد — ١ ٢ 
(.٣٠ا/ )القسم عته. معمر 



اليقرةمحبمورة 

مماآ آتنام م فنبموث ءال جمحثًظأبن إذ وؤ 
محبموفوأم،هآطد مآبجمحطم آلئر دغم رقا ولد رذكمعظثم. بن ثادءُ يجلإ وق 

أو؟هلنؤثؤيك وأنم بى ألجئ أثيدم ثم تلث قيحأ مءّئ ثعديأ 'ؤ؟وإد تثوون دآتثنِ 
قتلنهمثأليهان آئكنث موش ءاقثا وإل أؤ؟ ثوإّيى لتثكأ أهلث يند من ئاغ عموا ثم 

همثورأإقآفيجل أسذًظم هشثم لقتلإ ثسي لسمهء موش ؟؛< ١٥وإذ 'ؤ؟ 
ؤإذ0 أقيثّ ٣^٠ ئات، عتم؛ثم ■ثرثم ألآةأ سؤأ س' ئأ 

اؤآموأقرسملثءس آلثنعمه هآحد؛دءم رنج،آسجهرْ حئ محمىثق، هنثنتتوشأن 
يألتلوىاثى وأننلئاعوغم المثام عيمحفم 'ؤ؟ يتكئون ==^^؛ ٩٤٥مثتعد؛^3^ 

ضاذ.محأ ى  ■;\ن0؟ ممنون أئضم ثبيث\ ظمح؛ا نمجنت\ ثا ك من ■محأ 
-ثئتكأتكز تشن جئنه و>وو\ شجتد١ آياض ^.؛^١ ثثدا ٣ تئ، يئها لإلميته 

أهديتءعد ا ه\رلنأهنِ مث، عيدآككء>  ٦٧ْليؤأ آٌكح مذل أأو^ُ ؤيهتييد'آيمحسنتن 
ه?ؤ؟ تسمن يماَكاامإ دي!زإتينأكثاي قليثؤإ 

الشس<ر•

^،١١عشرة اكلأمث< الآيارت< ق ك،ا عليهم، الكئثرة سممه ،؛ ٥٤١١يعقويب، ذرية تعاق اف يدثر — ٤٩
يقتلونفهم اكعذيسح، أشد يديقومم كانوا الذين وأعوانه فرعون ظلم من اباءمم أنقد حن وذللئ< 

خالقهممن عفليم اختيار الهن العاذاا-ب، هذا وق والامتهان. للخدمة أحياء الإjارث، ويتركون الذكور، 
الحكيم.

منفتتخلموا فيه، كثروا يايأ؛ طريقا صار حش الأحمر البحر ش،ال، لكم شمقنا حن واذكروا — ٠ ٠ 
يسى،الم ارشتق؛عليتالشيح قال يغرفون. وهم ترومم وأنتم وأتياعه فرعون أغرفنا حن واذكروا الإبادة، 

ث١Jابجنان و;ا هظن1 همهتئ< حئم ؤ كقوله: أتم مواصخ ق ثها وممه إغراقهم، كيفية هتا 
آ>خأصث،ثصاكأتءرفائقمتئ هأزثساإك اأج^ُ تتيدن  ٠٢مص ةلالأإن لثدرؤ)الو^ُ إما ُوّءت< أصحش، 
(.١٣٨اديانت\/ا"[،ا.)١^١٠ ٤ — ٦ • ]الشعراء: 'أج^؟مح آلآ~ميا ثم قكقَم 

-٢٧ -



اليقرةصورة 

البحرد،ال سناء صحراء ق يم ~ الطور جيل عند الهي؛ موصى تعاد الذ وعد حغ، واذكروا ~ ْ ١ 
>؛ذالأنفكم ؤئالون وأنتم العجل، عيدتم قد عادوجدكم قل،ا التوراة، لإعهلامم ليلة آرسن بعد ~ الأحر 

الشرك.

والفعل.بالقول تعال اف تشكروا كي العجل؛ عيادتكم بعد من بالعموبة معاجلتكم تركنا ثم " ٠٢

كيواياطل؛ الخز بض  ١٢:ص التي اكوداة س موس نتتمم عل أنزكا حنن واذكروا -  ٠٣
وهديه.يتور0 نرشدوا 

العجل،بعبادة أنفكم ^٢ ٠٧٠إنكم ت إسرائيل بتي من لقومه القءخ موصى قال حنن واذكروا — ٠٤
الأمر،فأؤلعتم الأحرة، ق اكار عذاب من لكم حبمر وهلءا بعضا. بعضكم يقتل بأن حالقكم، إل فتوبوا 
-<أم.الرحمة واسع عباده، عل الخوبة ممر تعال إنه تؤبمكم• تعال الد فتقثل 

علانية.اف نرى أن غاية إل لما دعوس ق مدقك لن موص: كيكم قلتم حض واذكروا -  ٠٠
بغتة.فأهالكتكم عيانا، رأيتموها الياء من محرقة بنار ففاجأناكم 

كيالحرقة؛ باكار موتكم بعد من - الشاملة والقدرة الكاملة العثلمة من كا لما - أحييناكم م - ٥٦
والفعل.بالقول تعال اش تشكروا 

وطرأشهيا،حلوآ، ؤلعاما عليكم وأنزكا الشمس، م ليقيكم عليكم؛ الحاب.تلللأ وجعلنا —  ٥٧
لأنأشهم؛ ءلال٠لإوا وإنيا النعم، بجحودهم قللمونا وما إياه، رزقناكم الذي الحلال الهلعام من لد مما "كلوا 
بالقم.عليهم واح العصيان صرر 

فيهامما وتمتعوا فكلوا القدس، ست، ادحلوا لأياتهم: قال ح؛ن الهوأ يعقوب ذؤية تعال اف يدثر —  ٥٨
يغفرأن واسألوه تعال، ف ;؛، JiJjLl.منحت؛ن القاوس بيت باب وادخلوا واسعا، عيشا تثاوون كيا التعم من 

وتكرييا.ثوابا الإحسان أرباب ومتريد له، تجج، ندللث، فمذيفعل ذنوبكم، لكم 
ألوايولر انحناء، دون أجسامهم مؤجرة عل زحفآ لحلوا إذ تعال، الذ أمر متهم العتدون فغؤ — ٥ ٩ 

عياباعليهم اف نزل أن الحناء فكان تعال، اف بأمر استهزاء ثعرة( ق )حيه قالوا: ؤإنيا العفرة، تعال الد 
هو١لهلاءون.العياب وهدا تعال، الفم لأمر محالفتهم بس، الياء من 

٣(. ٤٧٣برتم الأساء، كاب الغائي، صحح )ماي 



القرةمحورة 

والأساطات:الفواثد 

الوتن.لعياله الريانية الرعاية ~ ١ 

الققو.موصى أعطيت الني بالتوراة الإيان تقرير ٢" 
التاسن.توبة وئيول وااثلا،لين، العصاة عقوبة تقرير ٣" 

قوالني مدم قال: عنها اف رصي هماص ابن عن صح كا عاشوراء، يوم j إّراتل بتي اش ثش ~ ٤ 
إسرائيلبش اف يومئجى هدا صاني، يوم هذا قالوات هذا؟ ما ^ ٠١١٥٥عاشوراء، اليهودتصوم مرأى الديتة، 

الصيام،الخاوي- رصحح بصيامه. وأمر فمامه منكم، بموصى أحق فأنا ت قال موس، فصامه عدوهم من 
للخاري(.عاشوراء. يصام يوم أي ياب الصيام، يم- وصحيح . T • •  ٤٠٠٠ءاشورا»بريوم صيام باب 

عقؤبته.وشدة تعال باش الشرك نحريم ~ ٥ 
ا-يستامت،٠وزيادة للمغفرة ،،؟_، الطاعة — ٦ 

قومه.ْع ونجاته انفلاقاالبحر، ل اس موص سجوق ٧" 
دخلواأتم صه صح فقد اليابه، دخولهم عظي والفعالية القولية إسرائيل ض محاكة قو النص بهق ٨" 

٤(. ٤٧٩برتم المر؛ شنئّورة الخاوي- )صحيح شعرة. ز حية حطة وقالوا: أسامهم، عل يزحمون 
الملحق.ق والنجاة الغرق مكان لينان باء؛ صحراء خارءلة ينظر: ٩" 

-٢٩ .



اليقرةسورة 

عتستاأفنتا'ءشر_ة منه قوفجسرث| لهمهم ١ تممبمالث اصؤييا ختلنا مويحشكو؛يوم نشطني ١ إم ؤؤ 
"٧٥محيية ئغثزأ ولا ين حفرأوعأ ثشرتهث آماكن حقل ءثي ثن 

ملهثايث آلآتيس ثنث محثا لتا 4ئرج محلق تل ءآتغ ض ثلمام هق تحي ق يشمتف قلثنّ 
آمطوأئو-ثؤآ > أككنوآدمحك ى آك قادآتنثدفيثئ> يمارسبملها وهقايهايمحيهايبمت 

دسمحت؛آاةي ُثثمح وثا٠د و؛لثناًكثم ٢^٥ عنتهن وئيتت سآنثز ثا ثإة ينع 
عثأواقطامأتثدئكمؤ؛د'كغتا بكمحثكحبمايءآمؤآتحركامأ 

وعملألؤف و\إءنب أقي ءاس س وآكنيء^أث والتحد؛ةا مادوأ محآكيى منوأ ١٠وأ'إفآكئ 
يظم'لثلثا ولذ و؟ محرميكن هم دثُ عقيم •^٥٠< ولا ريهتد بمن أمحمم قثم صنيث 
مكشِمحثم اؤ؟ ينقون لتلم مؤ ما يموؤوآدَؤالأ ثآ*١^^^ حدوأ آلْلوي_ ^٥^؛؛؛ ؤعسا 

.هوتنثثة. عقم قولأثنزأق- يإلث< بمد 
التفر!

اناء،إل احتاجوا حيت،ا إسرائيل بتي من قومه يقي أن تعال اش المحو؛ موس دعا حين واذكروا — ٦٠
تله قلتا إذ له، فاسؤتجينا ~ الأحمر البحر شإل الواقعة ~ سيناء صحراء ؤ التيه أثتاء ل العطش بمم واشتد 

بالأمباط،المعروفة قباتلمهم بعدد عينا عشرة اثس اناء من تعال اف ذأ'خرج ففعل، الحجر بعصاك اضرب 
اديالفعي العن وماهم والشراب، الطعام لهم وأبلح منها، تشرب التي ااع؛ز، ملة كل فعرفت، 

والخراب.

التيالنعم أنولع ثلة عل يصبروا م إذ أجدادكم، بملر حين ~ المحور يعقوب ذؤية يا — واذكروا — ٦ ١ 
يرزقهمبأن تعال يدعواف أن المحي؛ موص نيهم من فْليوا ثصمبح، ولا نعتا دون من علميهم تتنزل كانت 

المحورموص فتعجب، والبصل، والعدس وا-فهلة والقثاء والبقول الخضر من الأرض: نياُت، من عنمج مما 
وأنا علميكم؟ بأا افقه تفصل الهي النعم تلملمثج عل الأصناف هدم تمضلمون كيف، عليهم، واستئكر ذللمثج من 

مرادكم.فتحدون زراعة فيها بلدة أي دخلتم فإذا مدية، كل ق ٠تو١مة حمم^نموها الي الأصاف هزوه 
افهيايائ؛، ي،قدبون لأمم تعال؛ الثه من وبغضب النفوس، وفقر بالدلة، عوقبوا والعناد البطر هدا تج جوب

لجقوق.ا عل والاعتداء تعال، افه أوامر عل التمرد ب، ثبوذللمشه ظشم\.> الأنبياء ويقتلون تعال، 

.٣





القرةمحورة 

محكهاوأر حنو؛ثن ننده لثمَآؤمأ ثملتا التجت ؤ، يسمحا آقتدوأ قأ علام كي حمؤ 
 )Jآنلموهؤقإ0أكخصثم ؛ؤأرثإذئادموّى قثتمحن يتثتاوما■حلمهاومنبمله هكلألثا؛؛

نجتتغش رؤآ ١■^ئلإييك٠> يى آن أش قادأعود آشدياخزوا ،٧ 
وآر—لوأماق'نثو>ك ثآش داممف محنك دو^١؛، لاءايصوث؛" يمولإم؛ابمتآ قادإدئُ ثاما،ئ 

يثرلومها ْن-رإءثاؤع دمرْ ثةولل'ها ئلئثُ  ١٠لونها لساما لثاتثدثت>ثثمح، عالنأآيغ 
ثآءممدهتدو0عث_ناوإقأإن صته آتمن ماهم(.١٤ ٥ ثتاد،ىتنج< آبغ .٥١٧ آلقظبثث 

ماّمحمممهمج ياقث يثتا كم درآ ة ٥^١ هثلثنِ ؤإد ؤأر يمعلؤيى كادؤأ وما ثJعمها ^٣، حثت 
ةمقلونُو؟هورّوهءئلم٠١؛^، يماامث'آلموق يكنثوف'أورسلمناآقريإ>ثثضتاّكثإك، 

•المأ««محره 

الشة-خلج ق الأحر الحر ش،ال وتقع - )إيلأت( مدية ل أسلافكم جريمة علمتم لقد ما -  ٦٥
فعامهمحالفوا، لكنهم ستا، اليوم المملث، صيد عن مامم حن تعال اش أمر تحاوروا الدين هؤلأء 
محاز.لا حقيقة الخ وهدا أذلة. فردة إل الدنيا ز بالغ 

للذينوتدكرة يعدهم، يأق ؤلتى عاصرهم، لتي عبرة )إلأ»ت،( مديئة ق المخ عقؤية فجعلنا — ٦ ٦ 
الثوابح.اف من ؤيرحون العقاب،، عنافون 

لكشفوذلك بقرة؛ تذبحوا أن يأمركم اش إى إسرائيل: سي من لقومه موسى ئال< حن واذكروا — ٦٧
علوامتتكروا ئشدذوا ولكهم بقرة، أي يذبحوا أن متهم ج، طلإذ منهم، رحلأ محل الذي القاتل معرفة 
منأكون أن باض وأسجثر أعتصم قائلأ: عليهم فزد موس؟ يا متا أنخر تكمين: مموس سهم 

بعباده.يستهزئون الدين ا-إدهاة القهاء 

تعالاش بآل  ٢٠٦٠فأجاالبقرة، تاللث، صفة كا ي؛يرن أن ربك اسآل، فقالوا: نعتنهم، كزروا لكننهم — ٦٨
الأمر،ذراثv ةتقن،وا ييئنهط، ومهل بل صعثرة، ولا ميكذ، تتج ليأحبري؛أ*أا 

شديدةصفراء بقرة بآما ٠آجا;٢م لوما، ل؛ا يثع، أن دبك اسآل، فقالوا: ئعتتهم، ق تمادوا ثم — ٦٩
وحسنه.لونها لصفاء إليها، الناظر تبهج الصفرة 

الم.جض لأة أحرى؛ صفانا لهم لممح، اش أل، يأن موس من فطلبوا تشددهم، ق نجوا ثم — ٠٧ 
تعال.اف بمشيثة البقرة معرفة إل سيهتدون وأيبمم عليهم، تشابه 
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 ١U ~ الزؤعمحمي ق نستخدم ولا العمل، يذلها ل؛ بقرة إما لكم• يقول تحال افه بأن موصى فأجامم
اترحمبمالفا فيها لون لا العيوب، من ومليمه الايار، من الياه لإحرلج المستعملة التواصح كالدواب 
لندرةذللث، يفعلوا ألا قاربوا وقد فذبحوما، بقرة عن بحثوا الواضح. يالييان جئت، الأن قالوات حدها. 

القاتل.الفضيحة؛كثف، من وخوفا المرة، هذه مثل وجود 

منمحقون ما مفنهث تمال واف هوالقاتل؟ فنمى فاختلفتم رجلأمنكم أحدكم قتل حغ، واذكروا " ٧٢
راكل.

وهكذابقاتله، وأحم اف، فآحياه فضربوه المذبوحة، المرة أعضاء بآحد القتيل يضرب أن فأمرتا — ٧٣

افقدرة ومم.ركوا بعقولكم، تتفكروا كي ندرته؛ ك،\ل( عل الدالة علاماته ؤيريكم بقدرته، الموتى اف محي 
البعث.عل 

والامحماطات:الفوائد 

اكحذيرسجّائمامحود•١" 
علميهم.اض قشديد ق ّبيج اليهود يشديد — ٢ 

وئعسهم؟اليهود، لثثدد هوتأكيد البقرة ذبح ّب بتان عل الموالان تقديم — ٣ 

ه.لتارثق^> المحو؛قولهت موص اف رمول ح اليهود أ؛"ب ّوء ٤" 
القتل.دمحائس اليهودj فضح ٠- 

الموتى.بحي تمال اف بأن يالمث الإمحان ٦" 
زالأعراف، مورة ز وفصالها هنا قصتهم ارأجل اب: أهل قصة ق الثتقيطي الشح قال ٧- 

ومئآتهندجمتاضر التّبمت،إذ ؤ، إذبمددرتت> النم حاصرْ ْكانئ آؤ آلمتثثة ض وسثلهم قوله؛ؤ 
^٠محتث؛تابيإ٢.١٠وإديماكاؤأبمثئو0 لابميزئلأئأبمء-تثءمحقه،شحماييذم مثنمي-ثإ 

صيمون0قثامأتاسولب
.،٠ [ ١ ٦ ْ — ١  ٦٣]الآءرام٠: ه يذسقو>ك, وت\مه>ف\ >ّسإر، س.ذاما طئّوا وأ-ثددا ءي<أكوء يمؤته آفي!ن آمح—١ 

اللحق.ي بيلأت مدينة موغ خارطة يثظرث  ٠٨
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يثقلامنةثح ا.لجارم بي ؤإف من٥ أرأثد دلهق بمد تن دخلإ ئث م ؤ 
عناوما اقي حثيؤ من تمايتظ مما ؤلف ألثاث منة ممٍج ئثس لما متنا وإة آلأيهر 
بم-زفوئث»ئئ أثو يكئم ثنتعوف تنهم دئ ومنكا0 بجمنوأذآغأ آف ُو؟آهئظثثو0 سلوف 

إكنتثهم -٠،>^ ءامقاوإدا 3اووا  ١٢١٠١٠\ؤما لقرأ وإدا أو^' بمدثورك> ؤهم ماعملو٥ يند بن 
."أولاثمود أهلا رأمحم بمن ء لب إتءْاجمبج( عوكم يثا آعئذومم هاوأ ت؛نيا 

أنايأإلا لأبملمويك>أمحسب ؤتيف ?ؤآثمنهم ونابميوذ ماسرويكث> بميم آس آة يتنموذ 
آشبمد ين هنئا بمووث ثم ألككب ذكيثوث 4فييث ثنيث يثلون ئمءلأ يإذ 

ذي؛وف."هيمي لهم ويبد أيديهم نثاَكنت لهم ثي-لآُمثتئ ^أردأحءسثا 
الشثرت

توثرم إذ قلوبكم، قسوة إل أدى مما نجسوا، تولر تدعنوا ل؛ الواصحامحت، الآيات مدم روية وبعد " ٧٤
الصخورلأن منها؛ قوة أشد مي بل الصخرة، مثل فهي نحشع، ولن لرثلى، القلوب فهده الوعفلة، فيها 

يهويوبعضها العيون، منه فتخؤج يتميع وبعضها أمارآ، فتجري الكثثرة الياْ منه نحمج وبعضها تتأثر، 
هوعالربه.بل ماتعملون، بغافل اممه وليس تعال، اطه خوفامن الخبال أعال من 

أحبارهممن ٍياتفة وثمة دسكم؟ ز ويدحلوا اليهود، يمدنكم أن — الزمنون اتيا — أفترجون — ٧٥
وهمفهموه، ما بعد من تسره يتعمدون م الأحكام، من فيها وما التوراة ق افه كلام يسمعون كانوا 

الكلام.بتحريف الإجرام يرتكبون أمم يعلمون 
انفردوإذا اش، رسول محمدآ أن صدقنا قالوات ورسوله بادو4 صدقوا الدين اليهود متافقو كي ؤإدا " ٧٦

منالتوراة ق لكم افه بص محمد؛ٍا أصحاب أنحبرون عليهم: تتكرين ومعاسن قالوا ببعض بعضهم 
الجديثؤ،ذللث، من تمنعكم عقول لكم أفليس القيامة؟ يوم عليكم للمومت\ن الحجة لتكون قؤ؛ محمد صفة 

اللأمة؟اعنكم دتريع 
الإيانم، بملهردن دما الكمر، من نحفون ما بملم تعاف اف أد الضالون اليهود هؤلاء أولايعلم - ٧٧

امدوب؟

منيعرفون ولا والكتابة، القراءة يعلمون لا الدين العوام الخهلة من طاثقة التهود مولأء دمن " ٧٨
الفاٌاأة«والفلنون الأكاذيج، منع موى التوراة 
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افعتو من منرلة أما ويزعمون التوراة، ئمفون الذين لهؤلاء يالهلأك ؤيتوعد تعال، اض بجدد — ٧٩

ست،التهديد؛ ^)1؛، ؤيوكد التوراة، تحريمهم ج، ييبالهلاك الوعيد وهدا الدنيا. عرصى يه لينالوا تعال؛ 
الحرام.١لال من محمعون ما 

والأسشاطات،;الفوائد 

اليهود.قلوبه قوة شدة تقرير ~ ١ 

بداحلهتتحرك أن للمياه ثلاثة)سمح شروط فيه تتوافر الذي الوحيي. الحجر هو الرمل الحجر ~ ٢ 
صالحةعذبة منه الياه مج ~ الأرض جوف، ق اليا0 من هاتلة كميامحت، يتخزين مح ي— محير بسهولة 
الأقللأثه العال؛؛ ل بالشقوق امتلاء الصخور أكثر الحثرى الحجر ليبر عذبة(• عيونا مكونة للشرب 

للإعجازالعارالخاشر الدم أحاث س الخ؛ولوجا: )اص الحسامحت،. ام؛؛ن ايلضيق ا،ياء؛ امتصاص عل قدرة 
»_>،Y<.، ٠٢٢ ١ ١ ام-  ٤٣٢اسيقامآنبمسركا

تعال.اش أحكام تنير عظممح؛لورة ٣— 
مكايدهم.من والتحذير اليهود موامرامحته قفح ٤" 

تعال.اض بأحكام يتلاعبون الذين عقوبة شدة — ٠ 
النافقينامتهج باستخدام لخداعيم اليهود مصح ~ ٦ 

اللحى-ق كا الحجارة، من تممجر التي الأتماد صولة بمثلرت ٧" 
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آممتكظم( ثنن عهدا عندأممي مسووية أدكَاث\ قثثناألكت1زإلأ ؤوع\زألن 
حطيتثتتضكثؤدى£<حء و؟ دث1ذوحى ي م\ \سير عث سوإوئ( ل؛ •تهدم 

أوكمح،الكبمت بجهمأ ;ان؛زأ ا0؟ ■ىبموف آممش ثأوكك 
أئهإلا >عثثوئ( ي بي•إتيآغا .ينكى وإد١؛^•^ أو؟ حتؤدوث> فتنتا ٥^٢ آلجثق أصحشث( 

آمحدزآثفوأ شى ;وزألاقاين زآكيتن ثآيكى المزق زذى 
٩اأو؟وئدأ-ثنداميثشؤ؛ وأتترمحبمؤيى تتهمحقم ■ؤأمؤكئرإلاظيسلأ ألتيعقؤث وءامأ 

٣?©؟لإ ^٧٤ ^ آَمحتم لإ دكمم تن ١^٢ هممحن تذوث 
والثنو؛داالامحر عقهم يقهرون دينرهييا تن مم؛لإويوف 

ببعمىآلكنثبآئتومنون إ-ءراجهم عئغظم محزم وهو لقدوم آسنرئ يأركم وإن 
وبج_مآلْبمتِننئفيآكتزءآثها إلا !^منيئمق؛٤١٤سنمئئثتاحوآء 

ه©؟ عتاصلون ضفي وما'آثم أقدآيثدانم( 
الم\ر•

عليهمتعال الله قرئ قلائل. أيامآ إلا النار تدخل لن هوت للنبي اليهود من مغرورة طائقة وةالّت،  ٠٠٨
،JL^Iتجالف، لا اف فإن ؟ IJL؟؛ايثاق، افه أعطاكم مل دعواهم: ومبطلا عليهم، منكرآ ه اكبز ■بجيبهم بأن 
الكذب.افه عل تمرون إنكم بل 

لالوقؤيع j( دءادتم، حطيئة، اقترفج مى أد تعال: اطة حكم الحي بل زعمتم، ي الأمر ليس - ١٨ 
أبدأ.فيها ماكثون النار أمل من سحاته اش رحمة عن اليعداء فهؤلاء تب، ول؛ باض، كالشرك الأثام، 
العاليةالدرحايت، أصحاب فهؤلاء يدلك وعملوا ه، ورسوله تعال باض صث.قوا الوين وأما — ٨٢

أبدآ.منها بمرجون لا ماكثون، فيها مم ا-بمثة، أشل 
اكوراة،ق الوكد ااعها. عليكم أحن.نا حين — العتلمة من كا يا — ١!^^ يعقوب ذؤية يا واذكروا — ٨٣

محيتواوأن والفعل، إحانا؛القول، بالوالدين محسنوا وأن العبادة، له وثئلموا سحاته، افه توحاJوا يأن 
ولاالحاجة، أسكتتهم الن.ين اكين وبالمالحلم، يبلغوا ولر أباءهم فقدوا الدين والأولاد القرابة، بأصحاب 

لتحميها،والزكاة وقتها ق الصلاة فرصى ونودوا الكلام، أطبّ_، للناس تقولوا وأن يغنيهم، ما يملكون 
إعراضكم.ق مستمرون وأنتم به، أوقوا نقرأقليلا إلا اليثاق، ذللث، ورفضتم أعرضتم ثم 
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بعضكمولايعتدى بعضأ، بعضكم يقتل ألا التوراة ق الوكد العهد عليكم أحدنا ■من واذكروا — ٤٨ 
بلزؤبهتشهدون وأنتم المثاق ؛ذلك، اعترقتم ثم الأوطان، عن والإجلاء داره، من بالطرد بعضي عل 

وص«حته.

بعضا،بعضكم فيقتل الميثاق، ذلك، تنقضون السوي للعهد العاصرون اليهود مولأء أنتم ثم — ٨٥
أنوأراد الأصر، ق أحدهم وقر وإذا والظلم، بالبغي غثركم مع ذللث، ز متعاونين بعضا، بعضكم ؤيطرد 
أحكام؛ب٠ضرأ وتعملون أقتصدقون تزعمون، كإ التوراة حكم حس< ذلك، عل وافقتم بإل ه نفيماي 

الدنيا،ق وهوانا نمح٠ إلا منكم ذللت، معل مى عقوبة فليي الفعل، هدا أئح ما بيعضى؟ وتكد"؛ون التوراة 

وبحاسكموحرائمكم، أفعالكم عن بغافل اف وليص الوحع، العدابر أشد يلاقون القيامة يوم دق 
عليها.

والأسنباطات،:الفوائد 

لها.ومحالفتهم إمرائيل بتي عل أحييت، الش المواثيق تقرير - ١ 
اض.عند من حاء ما كل بأحد إلا الإيمان يتحقث، لا ٢" 

ْعالمصير يكون فكيف، بينهم، فيها شيمهم من والتهجير الدماء سفك، بآل اليهود من التحدير — ٣ 
غيرهم؟

مواثيقنقضى أول باب فيى الربانية، الوامح، نقضوا لأئبمم ال٠واثيءc؛ اليهود مضن مى التحدير ~ ٤ 

صنلكطجاءسعندافمالمنضدتفرخ<-٠" 

الأحر.ببعضها ويكفر اممه، عد من جاء ما ببعض يؤمن لمن العقاب نوت ٦" 

الأمن،له وتحقق بالمجتمع، ترتقي أحكام كلها إسرائيل بتي عل تعال اف أحن-ها التي المواثيق ٧" 
تركوها.ولكهم 

ّزالتوحيدوالأحكام الأديان اتفاق — ٨ 
تعال.اض حؤ بعد معهم التعامل وحسن الخلق حقوق رعاية وجوب ٩- 

مسالك،من ملك، واته منه، والتحذير علم، بغير تعال النه عل هال، مذ جرم عثل*ا عف التنبيه — ١ ٠ 
ايحرفة.وطاعهم اليهود 

الومتين.عيادْ عف ؤإحسانه حلقه، عل جزائه ق تعال اش —ءد*ل ١ ١ 

عته.غافل غير العباد أمال، عف ثق موصيحانه إذ والعلن، الؤ ق تعال اف مرائة وجوب - ١ ٢ 
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سابويمممئون؛ؤآونمدهلأ*4ثمئاعيم وأأتجؤآآلأت١ألآيرق حم ؤ
دأ؛تدنئإردجآبتشت ٌَ،يم آ.ن تبمش وءاي ؛^•٥، يممنا؛٢٤ آلكنتب موّيى ءاوا 

ثزثائئمح٣0صتمهمكاكذيم 
آئيعند يى ج\ءئتإكئتب 'ثجأوثنا مايؤمؤو< ئثلة* بكزبب برقدتئم عل|ثا وث١أوأ٥^^١ 

ثلثاجث١ءئمماعنبجأيكمثوألكآلتيكسوأ منتنمثورك يمامعهمؤكامأمنثل 
تزلآئةبمنثاد--ءثا يبمكمثوأ آن بوءأمسهم ا.أعسثثاأئؤئن] آش يهء 

عيال—>ولألكثمر؛ن عصبمب عك بعصب ماء'و •عيادهم من يشاء من عل ذمأإادم ين اتله يهنإ!( آن 

لتاويكئروث عشنا أيزل يمآ محي ثارا مثآأنزلآئة ءامثيأ لهم نق ثإدا مهيثه 
^حآمحنيى. مق ين أئي ظزئثئوذأئيثآء ءل مصذهانتامعهم ؤئوادثى ويآقهُ 
النزول•ميب — ٨٦

الأوسعل تفتحون يكانوا يهود أن عنها اش رصي عباس ابن عن ثابت تد بحاتم ش ابن آحمج 
فقالفيه، يقولون كانوا ما وجحدوا به كفروا العرب، من النه بعثه فلط مبعثه، قوقبل افه برسول والخريج 

فقدوأسلموا؛ اف اتقوا يبمود، يامعشر ه.' لمة مبن وداود معرور بن الراء بن وبشر جبل ين معاذ فم 
سلامفقال بصفته. وتصقونه مبعو>ث،، بأنه ومحرونتا شرك أهل ونحن علبا؛محمد.، تتفتحون كنتم 

منذلك، ز افه فأنزل لكم، ندكر كنا وماهوبالذي تعرفه، بغيء جاءنا ما النضرت أحوبش مشكم ابن 

ثلثالكآكتيلكر؛وأ قولهم• 
ه..ًثاءهمئائنخ_أهكهموايوءثلثهأئمءقآث1تؤنيعى 

المرء

فلاالباقية، الآحرة نعيم عل القانية الدنيا عزص استحثوا الذين اليهود هن الحؤ عن ء ١٠اJعاهؤلاء 
ذلكؤ.من يتمرهم ناصر لهم وليس جهنم، عداب، عنهم يفر 

مريمبن عيي وأعهلينا الرسل، من حمعآ ذلك، بعد وبعثنا التوراة، اله موس أعهليئا لقد وتما — ٨٧
التهود•من والقتلة الستكنجين تعال افه يوح ئم الهقف^، ؛جبريل وقويناْ وعززناه الباهرائت،، العجزايته 

كدبتموهم،متهم فطائقة عليه، استعليتم ومعاصيكم شهواتكم ثنالف افه عتد من رسول حاءكم أفكلمإ 
قbك٠وهم؟ومحلاتقة 
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جميل٠٠القدس أررؤح مسعوده- ابن عن ئابت« سند حاتم ش ابن أُمج 
ومغطاةمغالقة لأما تفقه؛ لا قالوحم أى وصوحوا رفضوا، الإسلام إل اليهود جو الشي دعا و1ا — ٨٨
تكذيبهمي، يئرخمته؛ من وأبعدهم طردهم القه بأن تعال■ القه عليهم ؤرد لدعوته■ الاستجابة من تمنعهم 

الكتاب،.قليلأببعضى أويؤمنون القليل، إلا منهم فلايؤمن الني.، 
قبلوكانوا نحرمها، قبل التوراة من معهم لما موافقا افه عند من بالقرم ه الخم، جاءهم وحيتا " ٨٩

وكذبوه،به جحدوا رسوله. تعال افه بعث، فلط الشركن، من أعدائهم عل به يتنصرون التحي. بعثة 
تعال.اش رحمة من الطرد استحقوا ذللث، ويس، 

العقليمالقرآن بتكن.سهم به، ورضوا الباطل، هم لأنفاستحبوا الن■ين اليهود كفرة تعال افه يل-م ~ ٩ * 
يتلوهتعال النه من بغضسب، العقوبة فاستحقوا الكريم، القران إنزال نعمة عل والومتتت هو للتي حدأ 

ين.لهم.أليم ءاذ.اب وللمكذيين جرائمهم، لكثرة غضس—،؛ 
بالتوراة،يصيفون أمم ويزعمون يرفقون، فايم تعال، بافه الإيان إل اليهود هؤلاء دعي وإذا " ٩١

العظيمالقرآن من نزل ما لآ0 أنمهم؛ عل ئ"بوا ولقد التوراة، نزول بعل■ الكتب من أنزل با ويكد'بون 
بقوله:عليهم يمكر أن التحي. بأمر عليهم تعال افه ويرد تحريفها، ئل التوراة j لما ومؤيد موافق، حق، 
قبل؟!من أنيياءكم تقتلون فناذا عليكم، أنزل بط ى-آمنتم كنتم إذا 

والأستنياطاُت،:الفوائد 

القه.١رسول رسالة اليهوديعلمون — ١ 

الأحرة.ق اليهود حارة ٢" 

أحزمواصح ق بيتها ولكنه ال؛ينايت،؟ هذه ما هتا يبع، ®لر الييتاُت،: بيان ق الشئقيطي الشيخ قال ٣" 

آلْلحد^ظمك^اضءثة نمحظلإآبم-آ.ثمح قايزمن مديممحآ آيه ^ ٠٩^•درثولاءاق ؤ كقوله: 
دمامتانأي ءوأسقتؤم ه آتين دآلآبجتش>دم، دهمكقآلآًضم ^؛،٢^ ^١ ء-توئةتؤن ثآثح 

[.٤٩(حممران: ]٠TJ ه صصمح،في.لإد,هظم 
الملحق.ل كط موسى، بعد من الرسل ييان الرمح،؛ ثجرة صورة يتفلرت ~ ٤ 

الزائلة.الدنيا من عزصا بدينه جدل لا هو١لن■ى الخق، الومن، ٠" 

والرهان.الحجة ظهور مع وردم الم،، عن للأستكبار سبيل التمس هوى اثماع " ٦ 
ijعاقبته وء ببه الاماه، من والتحذير اليهود، طبائع من وائه الحد، ذم عل التتبيه ٧" 
أهالها١عف تعال الله غضط لتتاح مدعاْ عئها والرجؤع التوبة دون وتتابعها اليثالت، تراكم ٨" 

-٣٩ .



القرةصورة 

.هكلثوث> دأد-محإ مدوء يئ آنمجد اق؛•؛* موتئ •جآءحقم كد وؤ 
قاؤأثأنمثؤأ بموة ءاتحنبمظم حذوأثآ الْلوئ ءوقء=قلم ورف،ما يحذم يا أحن وإد 

مءإث3ؤميأثيظم ئديسثثتا يهظعزمر آلعجسد قلوبهم ؤ، بج،ةاوآشرموأ ّءعثا 
بممحئائتنئون\صٍأ

هألْلتإمين علم محآقم هيخب __£، معا أ آبد يثمنوة ?لآ^؟ول صتدقى ^فنم موثإن ل١ 
اكفرت

موصى،غيامحبح بعد من العجل عبدتم ثم الواصحايتؤ، بالعجزات ال٤ءءب موسى جاءكم كد ما —  ٩٢
اضلحق بتجاوزكم ولغيركم لأنفكم ظأ.لون بذلك وأنتم سيناء، صحراء ق العلوي جبل إل ذمت، حيما 

تعال.

فهددناكمالعهد، نقضتم ئم اكوراة، ق بٍا العمل عل الوكد العهد عليكم أحدنا حن واذكروا " ٩٣
ؤإلأوحرم، بعزم بالعهد تعملوا أن دأمرذاكم رزومكم، فوقا كالفللة جعلناه الذي العلور لحيل برفعنا 

حتىتغلغلت، مد العجل عبادة لأة الأمر؛ وعصيتم الأول، سمعتم بائكم فآجيتم عليكم. الخبل أسقعلنا 
بضت فيقول الخريمة مذه عل يدمهم قوأن رسوله تعال اف أمر نم بما، وامتزجت قلوبكم إل حلصت 

ورسوله.بافع مصث.ةين كنتم إن والضلال العمل هذا 
علفليدعوا يبمم، خاصة الحنة أن زعموا الدين اليهود أوكك< عف يرد أن محقدأ. تعال اممه أمر " ٩٤
دعواهم.ق صادقن كانوا إن بالون أنقهم 
بذنوبعلم ذل تعال واش عليها• سيحاسيون التي اُبمرائم اقترافهم أبدأبجتؤ ذللث، يفعلوا ولن " ٩٥

لاتوا«.ااوُث، اليهود ارلوممر ^٢١: اش رمحك، عباس ابن عن صحيح ند بالرزاق، صد أحلج انمدين- 
والامثثياطات:الفوائد 

المحقون.موسى هوتكذيبهم إسرائيل بتي ثعتت ي,، سب" ١ 
■الحياة عف اليهود حرصي فئة " ٢ 

تعال.باق الئرلئ؟ وأشده درجات، الفللم ٣" 
وتدمشكلامم، علاج ل إسرائيل بتي نفعت، التي ؛العجزان الهؤ- موسى تعال اف إرسال " ٤ 

احتياجامحم.

اللحق•ز كا سيناء، صحراء ق العلور جبل صورة ينغلر: ٥" 



الدةمورة 

•الواثيق نقض المهودق عادة بيان ~ ٦ 

خاصة.لهم الخنة أن المهود زعم ٧" 
المهود.مزاعم عل الرد - ٨ 

والأتاعّالطاعن من بممتضياته العمل بالدعوى، لا الإيهان ٩" 

سنؤوماآك متز -ثتو!زلر(آثث مق آلثايى ذيذبلإميمئح ذؤ 
ؤدت>ئو.ؤافمبو لجث.أو؟مشمأمى ُنرتنيبءةأمماب 

عدواَكا0 .رمن ودثنكن> محمدى يد ين. بقى لتا آشثمن.ثا ثواق،دادي عق ردد> 

آ،زثآإممولثن و؟ عدو '١ست ئإُى وييكحل ثحتيد ورثيدء ومكهقتدء نم 
ه.؛ القسمف ومادككندهآإي بنقت ءات1ت 

تالنزول ميب — ٩ ٦ 

أرصنق وهو قو اض رمحول يقدوم فهلم يلام ين افه عبد ممع ت محال أنس عن ندم بالبخاري أحؤج 
أولوما الساعة؟ أشراط أول ما ض، إلا يعلمهئ لا ثلاث عن ماتللث، إق فقالت قو الض مأتى تنترف، 

نعم،محال: حيريلّ محال: آنفا، حبريل حن أخبرن( محال: أمه؟ إق أو أبيه إل الوك يتنح وما ابنة؟ أهل طعام 
ثناق،طدتيي رقت, من ؤ ظ؟ؤايميل ^كامحي ؤ الأية: فقرأهذه ا،للائكة، عدواليهودمن ذاك مالت 

والمائيأحدوالترمذي للإمام رواية ول الخديث، ه لننومتثى وئنتعن محمدى يد-ذمح اشتمِن-ئاينا.إنك 
٢(. ٠٢/ ا الضرالصمحح )ينظرن المرول. تب ب صئح حاتم أي وابن 

ثرتاكف

حرصاوأشد الدنيا، الحياة طول ز رغبة الماس أشد المهود هؤلاء محيجد محمدآه أق تعال اطه يؤ'كد 
عمره،يطول لو اليهودي يتمنى بالاخرت، يومتوا ل؛ لأئم الدنيا؛ حب عل واقتصروا ركوا، أث الدين من 

علشفع تمال وافه اطه. عياب عن يبعدْ ولا يئجيه لا الحياة ز المعمتر هدا دلكن، سنة، ألف فيعيش 
وبحازبممعليها.أع،الهم، 

عدوأكان مى ت فيقول القص حبريل يعادون الدين اليهود عل يرد أن ه محقدأ تعال افة أمر 
الهيابةوفيه القيمة، المزلة لالكت_، موافقا تعال افه بأمر ثلمك عل الكريم القرآن ثرل فإنه بثريل 

.٤



القر؟سورة 

لملائكتهوعددأ دينه، بمخالفة ه عدوآ كان وس والآ-محرة. الدنيا ق لالمؤْت؛ن السارة والشارة الكاملة، 
الجاحدين•عدولهؤلاء تعاق اض فإن بتكدييهم، وعدوآلوصاله بكرامتهم، 

و١ليراهاز^البامرة الدلائل الرسول اثبما إليلث، — والقدرة المقلمة من ن يا — أنزكا لقد وما — ٩٩
تعاد-افه أمر المخالفون إلا بما يكدمب، وما ارتالث،، ر،صدق عل نيئ، اكي الساطعة 

والأستاطات،نالفوائد 

•بالاحرْ لريصدقوا لأتمم الأزمان؛ مئ عل الدنيا الحياة اليهود محة ل مستقيل أمر عن الإحيار - ١ 
لهم،عدو اض فإئ اللأتكة، يعادون الدين كل بأن متقبل أمر عن إحيار ( ٩٨)الأية ز ٢- 

ذللث،.عف وميجازبمم 

ومكايدهم.أستارهم وحتلث، ٠ؤامراتمم، يفضح لأنه لحميل اليهود عداوة ٣— 
محمدأقو.نبيه تعال تآهافه ٤— 
نحريمها.قبل ال،اويت الكتب، ْع متوافق القرآن ٥— 

-٤



البقرةّورة 

مح\ةغلموثكا ٠ توينزى ثُ تل؟محغم قتمأ ميى بدهُ -عهث١ عتهذوأ وًًفدا آؤ 
وثاءآقب يكتب الكئتب أومأ اث؛دا تن همه ب—د معهم إما ثثتت-ئى تذعندآش رثول 

ْقعزوتنأ نششن ثلك< عق آشطثى يثلزأ 4^ ؛ؤأثأبثؤأ لاةمح}ج َةأدهآأ 
.بيد١لعلهقيرن عق إئزل ونآ متخآ القاس ثيتثون َكئثوأ وثك؛ ثثكع 

تامنهسما تت،تلمو0 ذكو' فئنت؛؛S محمى إئما يقوك" حئ أحد ين ةظمافي< وما ؤمثتحتأ هنسوث 
ما^نعئترن آئؤُ إلايادن أحثي ين يدء بمتثارين هم وما ؤؤيحزأ المنع >؛؛؛( يمء منميي 
ماولدرك> عقم تث آلآج—رق ق ماذ؛ آفمينه لمن ■^٣١ وقني ولا يممهم 

عندتن يمثؤية ؤآقعزأ ءامرأ أمهنر ثؤ ؛؛©؟ بمشؤرتك ْكامإ أؤ آنممهر بهء كتمقأ 
آشِخةؤكؤأتلمح0ه

تالنزول ميب — ١ ٠  ٠

~اليهودي ~ الصيف بن مالك قال قال: •صه،ا اش رصي عاس ابن عن حاتم ش وابن العلميى أحرج 
إلساعهد ما وافه محمد.، ي إليهم عهد وما ا>ليثاق من عليهم أحذ ما وذكرهم ءؤ اه، رسول بث حين 

ه.ؤأوهط1،اعنهذوأعهداتدمرنيتنهم ٌ اض فأنزل مثاها، علتا ولاأحد مد حمل 
(.٢ ٠ ٤ / ١ الصحيح الضر )يتظرت 

التفر:

الاليهود أكثر لأة منهم؛ طائقة تنقضه ئم العهود، إبرام متهم تكرر الذين اليهود أولئك تعال اش يوح 
هالشق برسالأ تصدقون 

التوراة،ق الباقية البشارات من معهم لما الموافق الكريم يالقرآن ه محمد اليهود حاء وحينيا — ١ ٠ ١ 

مملضطةئده،شلم:رحفيهاذوهمه،وأعرضوا التوراة  ١٠۶٠١^،من طائفة ترك 
أعته شيثا يعلموا ولي 

كاثالتي الحرة آثار واقمموا الباطل، >يق سلكوا ربمم من الحق اليهود هولاع أهمل و1ا - ١ ٠ ٢ 
الحرمن سليهان تعال اش فبدأ إليه، بها وتنوالسلام الصلاة عليه ملي،ان عهد عل الشياطم، تقرؤها 

كفرواالشساطين ولكي الحر، الناص يعلم ولي ماحرآ، يكن لي فاه ه، 'ثؤتمح؛ ءقعز دما ؤ بقوله: 
مدينةي وماروت هاروت عل أنزل الذي الزوحن محن ااممريرا ويتعليمهم السحر، الناس بتعليم 

-٤٣
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فلاكمر، السحر وأئ كمرة، بأتم الحرة فضحا الملكان وهذان العراق. ز ياقية تزال لا الي بابل 
تكمر•فلا كفر هو الذي الحر بتعليم وابتلاء اختبار إثا يمولان• إذ النصيحة، بعد إلا أحد من تنالإن 

بالحريضروا أن المحرة ستهلح ولا اللك؛ن، من ذلك ز الراغبون اكاس فيتعلم نجا، اف حاف فمن 
اصنعانةلأيه والشرك•؛ الأذى من فيه لما لم؛ صرر هوأعثلم إب يتعلمونه الذي وسوا اف، بمشيئة إلا ]حدأ 

لله ما الخق وترك الحر، احتار من ائ ونحمموا اليهود علم ولقد ؤدأ. ذلك يممعهم فلا تعاق، اف بغير 
وتركواوالكمر، الحر اصتحئوا بآن هدا، فنلهم عل تعال اض ذمهم ئم الخثر، ل نميتذ من الأحرة 
ذلك.فعلوا لما به ينقعون علغ اليهوديعلمون ولوكان بالأجرة، ا-اق ق نصيب لهم يكن فلم الإيان 

لوالحر، من أنمهم به شغلوا مما أفضل ثوابا اض لأثابمم وحافوْ، باض صدقوا اليهود ولوأن — ١ ٠ ٣ 
تعال.اش ثواب عفلمة يدركون كانوا 

والاسساطات:الفوائد 

١٠الأية)ق ١-  دالتقل-الاصع، للعهودj الهود نمص عن إخار ( ٠

•والنقل الماصي ل الحر الشياءلز، تعليم عن إمحاد ( ١٠٢الأية)ي ٢— 
التوراة.ز ه الشي رسالة نبآ تقرير ٣— 

الحر.من الئ؛ صبيان براءة — ٤ 

للسحر.اليهود تقريرإتباع ه- 

السحر.حقيقة تقرير " ٦"

زمان•كل ل العهود نمض j اليهود اصتمرار من اكحادير ٧- 

البير،سالة اليهود إنكار — ٨ 

اللحق.ق كٍا بابل، أسد اسمه تمثال وفيها العراق، ق بابل محاففلة حريهلة ينفلرت ٩~ 
كمر.الحر —ئتلم ١• 
تعال.فه مهليعان ملكان وماروت، —هاروت، ١١ 

اكقرب_،بمتح4 الجرة ميامته ولتمويض محرم، وهؤ. الزوجين، بينؤ ١اتمريو، السحر أمال من - ١ ٢ 
والقارب،الواصل أنولع حيع ق الزوحض بض الواصل ووجوب سه،ا، والإصلاح الزوحن ؛ح، 

ادالية.الفائدة ق اكال الخديث، والدليل 

إبليس:ررإن قو الشي عن صح ك،ا الزوجين، بين المريق إبليس: لها يسعى الي الكاتر أهم -من  ١٣
كذافحلتا ف؛مولت أحدهم محيء فتنة• أءذلمهم ْتزلة منه فأدناهم سراياْ. يبعثه ثم اتاء. عل عرشه يضع 

-it-



المرةسورة 

قال•امرأته- وبئن يينه قرقت حتى ماتركته ت فيقول أحدهم بجيء ثم ^ ١٥شٍثآ. صنعت ما ت فيقول وكذا. 
(.٢٨١٣٢٠٠برالناشز صفات لم، عرص.|ءح أتت،٠. نعم ليقول- منه، فيدنيه 

•تعال افه كب با إلا أويسحروا أحد-آ، نفروا أن يقدرون لا الحرة — ١ ٤ 
الحر.امتحياثمم ث، بلالاحرج ؤ ومريديمم الحرة اليهودبمصر معرفة — ١ ٠ 

ققمل، دما ؤ تعال؛ موله ق )ما( إمراب بسبب ( ١٠٢)الأية تممثر ي اكرين من ممر ومم — ١ ٦ 
والواوء\ط0ة,)الذي(، يمعتى موصولة أما والصعحيح استئنافية، والواو نافية، ه آلتشءقيرت< 

يضه.ولا يفرم ما ولايتعلم الاني، العلم بمللب وشرعه اش بمدى الهتدى الومن —إل ١ ٧ 

كذيعوش=قنتيى. ومؤأآنكلنباؤأنثمأ د؛هتتتا ثموو\ لُ ت\تؤ\ دآبماآكتجك> يؤ 
حممن ققة؛=قم يهدئ آن ممثتكي ولا آلكغف< تنل من آلذركsلكتئوأ بجد و؟ما أفر 

منمسح ما آثتظييانفصل ذو وأقة يثاة من ءر-حثتهء عمشل ؤاق، رتبمكم من 
آقتلى ثلم آم ؤ؟ ظ شء ءقَلمو آممه أة فم أم مثلهتا ممآأو عثم نأيت، نمها و آ٣ 

رمدوُىأم ?و ثبمير ولا زق ين أممه دمحيب قذ< لاًظم وما وأ*لآبجث آلكتزم، ثقئ لم> 
سواءصل، ست- إلإ.بمني آلًئعن ثوث-إ، ومن مز من موش ثجز 'قا رنولم ئنشوأ أن 

هأو؟ السخيل( 
الممثرت

قاصدينأحوالنا، وولع سمعلئ،، أرينا أي؛ راعتا، للّم،:١ يمولوا أن، ا'لؤم؛؛ز، تمال اّه ُص — ١ ٠ ٤ 
كانوااليهود لأن وذللثح وثتهدنا؛ إلينا انقلن أي؛ انفلرنا، يقولوا؛ أن اف وأمرهم رعايته، موصح محملهم أن 

عذالبورسوله ض وللمكديخن والخ^اةة، الرعوة إل ونسته ّإه يقصدون )راصا( اللكلمة هذه يقولون 

مائياآك•؛؛.!، من ؤ (ت ٤ )٦ اية النساء سورة ق تعال قوله نقلثر الأية ٥ ومن.  ٠٠ت القامحمي قال موج^ر. 

لوأ ١٠ألت-كادثرآبمم يقمناي، دثبماؤايآلينيم عثرمني دآُح "ء-عتاو-ضتنيمك ويملدن مواءنّوؤمء■ عن آلكم 
٢(.١ ٦ / Y اكأؤيل )ءاّن ه. شلا ء ء ٧^٢ 'بمناوأدئاطحواثلت؛اثتةار؛-ثيرإمج 

ربكم،من خثر أي — الومتون اتبما — عليكم اف ينزل أن والثركن الكتاي، أهل كفرة مح1، ما — ١ ٠ ٠ 
يتقد.لا الذي الكثثر المهناء لهومحاحي، عبادْ، من يساء من والهداية بالنبوة محتمى واش 

-ْي
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متتنزل أو منها، لكم آنع تنزل، ~ الرسول  ١٦٠١— هيلث، من تمحها أو مة حكم من نبدل مآ — ١ ٠ ٦ 
قيء؟لايعجزه قدير، قيء كل عل اف أف وأمتلئ، أنت، ~ اش رسول يا ~ تحلم أم ، ١٠قيهة!

السحموات، الق ا-ائالق ثوون ق ال!سئف مو اش أى وأمتلث، أنت، — الرمحول أقبما ~ تحلم ألر ١ * ٧ 
اف؟عداي، من يتجمكم معين ولا شؤونكم، يتول اف دون من ول لكم وليس السح، والأدصن 

منييهم موسى قوم سأل ما نفلثد الأشياء من رسولكم ألوا تأن ~ الناص أبما ~ أتريدون " ١٠٨
تعاق.اف دين عن فقد-؛مج الإيهان، وترك الكفر، اّتم، وتن نل؟ 

الفواثدوالأتاٍلات،:

تعال.اض محمدغوعند النيئ تقريرعلوقدر ~ ١ 
رالمومت%ن.الكتامب، أهل من والكفار المشركن حد تقرير ~ ٢ 

 ~v لالموم>ن؛ن.والمشركين الكتايت، أهل كمار حسد عن إخبار ( ١٠٠الأية)ل

عباده.عل تعال اف من نعم؛ن واثه الكريم، القران ز الئلمخ حقيقة تقرير — ٤ 
اشأنبياء •ع الأدب، يسثون الذين اليهود قولخالف،ن للئص، قول)راعنا( عن ه للمحاية النهير ْ~ 

عليهموسلم.افه صل تعال 
١اليهود استهزاء من ادءٍ،. حماية ٦ُُ 
ه.اكبي ،ع اكآدب، وجوي، ٧— 

الكتائب،.أهل وكفرة المشركينر عداوة من اكحذير — ٨ 

عته•متأخر يرعي، يحكم حكم'نرعي، لهور؛ع الغنخ، منرينكر عف الرد ٩- 
®إنأته عته صح فقد والسة، اكران ق عنها مسكوت أشياء عن قو ادّثي سؤال عن ~النهي ١ ٠ 

®دعويأته أما عنه وصح مسألته٠٠، أجل من فخرم تجرم م ثيء عن سأل س جرما ايلمن أعظم 
فاجسوه،ثيء عن ميتكم فإذا أساتهم، عل واختلافهم سؤالهم ئلكم كان س أهلك فإنا تركتكم، ما 

كثرةمن يكر• ما ياب والسة بالكتاب الإعتصام كتاب البخاري )صحح استهنمتمء. ما منه ^^١ أمرتك^إ ؤإدا 
إكثارهووترك توم• باب الفضائل، كتاب ميم وصحح . ٧٢٨٨برتم هت اف رّ-ول، بتن الاقتداء وباب ~  ٧٢٨٩برتم السؤال 

(.١٣٣٧٣٠٠٢؛سواكمالأصرورةإل^ 

(،الأية)٦٣النوبة سورة تفستر ويتفلر" والأرصن، الموات خلق اقتران إل "الإشارة ١ ١ 
يشاء٠بإ يشاء س فهويتصر تعال، افه إلا ناصر لا ~ ١ ٢ 

-t
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تى ١٤^;ثنايا بمد تى يُدوئتمحم ؤ آلكنف آهز ْكثيدتث د وؤ 
عقأس إن ^٠٤؛ ١٤حئيآبىآقّ ءآ-ء-مأثآ»تضءوأ آلحؤح مأ كهن تا بمد تئ محثهر عند 

عندمحيره حير لأقسءقى نمدمؤأ وما ألركوْ وءامأ آلقتثلوْ ش؛ر?^^٢وأنيمؤأ حكزثيء 
محنتئأؤ ٥^١ شَكاد، إلا ىد"ءل'الجثث ل وياؤأ ?وأ ننيسيرث دث\ آس  ٤١آقم 

وجهن>أسلم من بق أؤآ ثثندمحى حقن—ثر ١>، تيكتنأ؛طم هثاؤأ ثل أمانتق-لم جفكث 
هأ." وث*محابممبجث عقهم وثُحوف نؤ، عث ئجرهء ئومحتسي وش 

الترول!مسب — ١ ٠ ٩ 

وأبوأحطب، بن حيي فكان قال: صهيا اض رصي عباس ابن عن الخن غده بحاتم ش ابن أحمج 
عنالناس رد ق حامدين وكانا برسوله، اف حصهم إذ حدأ، للعرب بمود أشد من أحيا بن ياسر 

بمدتى او,ح')وذج لو آلكش_، أنل برن> محقثير ود ؤ فيها- تّاإا اف فأنزل استطاعا، الإسلام؛٢١ 
٢(.٠ • / ١ انمحح الضر )بمفر: الحق ثه؛؛ _؛؛< ما بمد تئ آيهسهطر عند تى -صق؛ يادثؤثمإَةنارا 
التمثر!

قالدفغ، حقدهم بما باق، كقارأ إي،انكم بعد يرحعوكم أن عل والتماري اليهود من كثثر حرص 
إلدهمءوهم، ولا تواحدوهم فلا عنه، وأعرضوا قوورسالته، محمد صدق لهم طهر ما يعد من نقومهم، 

ثيء.منها يعجر0 لا قدير، الخلوءاات٠ كل عل اف إف بقتالهم. كالإذن آحر، حكأ تعال الل ينزل أن 
ذللئ،نسخ ^ يمءء ؤأصشمأحق؛١^٢٥ ؤمة»ث\ قوله: ق عغها: اف رصي ماس ابن عن ست فقد 

ولاأس قئازاأؤتلأيلحث وةوله:ؤ ]الضة:ه[، وجومحيوه ثتئ و0إوم:ؤ3\ظأأصهة- كله 
مقآلًكشث، أوئوأ أق:وك■ ين آيحؤ ديث ديوث ولا ووثوع آقّ حثزم ما عمزن دلأ أ'لآيفي أمحءّ 
وأصحابهكان أنه قو التمر عن، لصح هدا• فنح ،، ٢٩]التويت: هأ صعرجبمث> ثمم يد عن الحنين بمثلؤأ 

منهق: اف قال الأذى، عل ؤيمثرون اف أمرهم يا الكتاب، وأهل الشركغر، عن يعفون 
د:لدك^ن كتؤدا يآن آقزوأآدتحثقيمحأ ^^!؛^• ٥٢وين قنمهظم ين آوكتت ^١ 

بمدتى لويُدوتم آل1كنني< تنل ودْءفثيرثتن> ؤ ١!؛^: وةال [، ١٨٦]أر،ءمران: ه يىءثزوِآمحهمر 
يمءءأقه يأي، ئأغموأؤآصفمرأحق أيحق صير قثتجز ما بمد مئ آتسهد عند يى حثتدا َةئارإ 

رسولغزا فليا فيهم، أذناف حش به، اش أمره العفوما التمرقويتأول وكان ه، وحقيرمحرو_؛J أللت إن 

٤٧ -
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الأوثان:وهمية الشركن من معه ومن ملول بن ش ابن قال قريش، كثار صناديد به اش فقتل يدرا، اطه. 
باب؛عمران، آل المميرّ~ ~ اليخاري )صحيح فأسلموأ٠ الإسلام عل قو الرسول فيايعوا توجه قد أمر هدا 

٤xْلآئطاهيرنم٦٦vمحأظ

u،___،المروضة الزكاة ويدغ وأركاما، أوهاما ق الصلاة بأداء الؤْطين تعال اض يأمر — ١ ١ ٠
أمالهم،من ثيء عليه قنفى لا مثر اش إن الآ-خرة. ل اف همد ثوابه محلون به يقومون حير وكل 

علتها-وسجازبمم 
افهعل تمنوها باطلة أوهام وهدم المارى، زعم وكذلك حم، خاصة ابة أن اليهود زعم - ١ ١ ١ 
ماصحة عل والدليل بالحجة يأتوا بأن عليهم، يرد أن ه رسوله تعال اض أمر وقد حق، بعير تعال 

ادعائهم.ق صادقين كانوا إن ينعمونه 

وهومتبعتعاف، ف انمادة أحلص من الحنة يرحل بل والسي، ليس؛الأمال الحنة لحول إن - ١ ١ ٢ 
حزنيم ولا العياب، من عليه حوف ولا بالخحة، افه همد من الثواب فله ذلك فعل قمن هؤ، للرسول 

الزائل.الدنيا ْظع من فاته ما عل 

والأستنياطاتؤ:الفوائد 

والسمميل.الاصي ق الومنين ردة إل وانمارى اليهود ئار معي عن إمحار ( ١٠٩الأية)ق ~ ١ 
للمؤمنين.الكتاب أهل كفرة عداوة تقرير — ٢ 

الحنة.لحول ق الإحلاصى أهمية ٣— 

أوصغير حير من يفعلون ما كل أن للموتن وبشرى تقبل مأمر عن إحثار ( ١١٠الأية)ف - ٤ 
مضمون.تعال اش عند ثوابه فإل كبير 

والإلحاد•الكفر دائرة ز الومنين إيق؛ع ق الكتاب أهل كفرة مكايد من التحذير — ٥ 
للمؤمنين.الكتاب أهل كفرة حد نندة ٦" 

الزكاة.وإيتاء الملأة، إقامة ق الترغيب ٧— 

حم.خاصة الحنة أن يزعمون الدين والمارى اليهود عل الرد ٨- 
الأعداء■مكايد من والجتمع الفرد محصين ق واضح أثر من والزكاة للصلاة لما إثارة — ٩ 

-٤٨
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يثلؤنؤهم شمآث ُقيا آلهؤد ليسمنا ١^٥٠^^< وق\لت ثيء مك آلثصشمعا لمت آلهود قالت ؤؤ 
مهبثاَكزا المنعة نجم بينهم -غم جقٌ ملهم مثل تلمحن لا آدن داد 

ثاَ؛افأوكلف مالهآ ق رسن يناأسمه• يئن أن منجدأش منزثح أظلم وس أج^؛' بمثلتوث 
عياب"ءظبم.؟دمآ'تنيرْ ؤ، حرئولهم آلدزتا لهتِؤ، دحئوهآإلأ•حايفمكؤ ن آ^ 

ويدّآمحذآقه ?ورزئالوأ عيت و؛سغ أقن \ركك أهو وحن مم رزأ مأينثا وآثنيب 
ئمئؤإدا وألأتيى آلثثوت ديع مننتحفغور لا• ماؤ،ألتتمؤتوآ/ذبةىو قث' مل ستحننه• 

ماذاث\ذودلث,محمحق.ه
تالنزول مسب — ١  ١٣

المارىمن نجران أمل هدم نا هال: عنها اش رصي هماس ابن عن ثابت ند بحاتم ش ابن أحرج 
علأنتم ما حربملة: بن راغ فقال قو• اف ومحول صد فتنازعوا محاود، أحبار أتتهم ه اف رمحول عل 

وجحدثيء، عف أنتم ما لليهود التماري من نجران أمل من رجل فقال دبالإنجيل• بعيسى لكفر ثيء، 
سءيمق اشبمنتعت( لسمي آثثود ك له ؤ قولها• من ذلك ق تعال اش فأنرل بالتوراة، وكفر موس، بشوة 

ه.شء عق آيهود لينت أكني( و٠١لت 
القبلة.القرآن من نح ما أول كان مال: همها افه رصي هماس ابن عن ثابت بسند الهلمتم، وأحرج 

القدس.ست، يستمل أن اشهث أمرْ اليهود، أهلها أكثر وكان الدية، إل ماجر لما ^ اف رسول أن وذللث، 
الققمحأ،إبراهيم ملة محس، جؤ اض رسول فكان سهرأ، عثر بضعة اش. رسول فاستقبلها اليهود. ففرحته 

ملأةأتوِك1ك الثنثلأ ؤ، ؤيهاق، يثئث، رى ق. ؤ وتعال: تبارك اف فانزل الماء، إل يدعووينهير فكان 
منفارتام—، [، ١٤٤]القرة: ه >ث0لت،> ثوئتك؛ -وؤوؤ\ تانققر ثبميث آلمإب تنلرالتنحي ؤبمهيش مإأ مّبمِ—ها 

ههث:ؤهلسي١دقرداوآكنرب اش فأنزل ]اوقرة:آأا[ ه ^مث(آوكاهمايا اليهود ذلك 
٢(.• A-Y •U>/الضرالصمح )بمظر: أئوه. ونئ ثم ورأ ؤثآذثث١ وهال: [ ١٤٢لالقرْ: 

التمسثر:

عفلموا بامم اليهود النصارى اتمم وكذللثج الحؤ، من قيء عف لموا باتمم النصارى اليهود اتمم 
مشركيمن ابهلة هال وكدللث، والإنجيل، التوراة يقروون ١لقائلين هؤلاء أف والخال الحم،، من ثيء 

الرين،-أمر من ب اختلفوا في،ا جيما بينهم يفصل، تعال قاف الحهم،، من ثيء عف ليس، محمد-أ إن المّبت 

٤٩ -
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دممحءا،هدمها عل ويعملون المساحي، ل افه عادة يمتعون الدين ويوخ تعال افه يتوعد — ١ ١ ٤ 
منووجل خوف عل إلا المساحد يدحلوا أن يبغي لا وهؤلاء الظاين، هؤلاء من ظشم\ أشد أحد لا بأنه 

مو-؛ع.شديد عياب الآ-؛ءرة وق وهوان، ذل الدنيا ق وحزاوهم العقوبة، 
تحال،اف ملة فهناك صلاتكم ق إليها تتجهون جهة فأي والغرب، الشرق ْالاائ، تعال وش — ١ ١ ٠ 
وأفعالهم.بآقوافم عليم بعباده، الرحمة واسع اض إن الشرفة، الكعبة وهي 
لتندمتقدس ول١آإ ه لتفاتحد بأنه تعال، اش عل والشركين والمارى اليهود من كل افترى - ١ ١ ٦ 

له.ومقالة حاصعة له، مللث، الخلوقايت، كل بل يهولون، ي الأمر فليس يفترون، ما وتعال 

هله• يقول، فإيا أمرأ قدر وإذا سمح،، مثال ءيرّ عل والأرض موايته الحارمح، وهو - ١  ١٧
أمرآفدر إذا وأنه ّلهلانه، وعظيم قدرته كيال تعال ؛دللث، ااس؛ز، ت الأية مل.ه عد كثير ابن وقال فيكون. 

تعال:قال كعا أراد ما وقق عل فيوحد أي: -، فيكون واحدة مرة أي - كن فيكون، كن له: يقول فانيا 
ؤإقامقامحت.،ةإدآمحقآنوقال [ ٨٢]يس: ه لمح؛قن يئؤل، آن سكا ^ ٥٩مثأ7 ؤلمث1 

ْ[«.• ]القمر: ^ ألبمر ؤوثاآظإلأثط.ْبمج تعال: وقال ٤[ • ]التحل: ه نمل 
والأستساطاصالفوائد 

والنصارى.اليهود بين العداوة وجوب — ١ 

ونحرييها.الماجل. الدكرق مخ حهلورة ٢— 
قتعال اف ذكر منع لتي والأحرة بالدنيا العقوبة ق مستقبل أمر عن إحيار ( ١١٤)الأية ق ٣— 

المساجد.

المشرفة.الكعبة إل الصلاة ق اكوجه تقرير — ٤ 

بمممح،•عف يعضهم وا-تصلأء وانمارى اليهود ، احتلأف٥- 

المساجد.ل تعال اش ذكر يمنع ما كل تحريم ٦- 
والعا؛ث؛ن.الخربين من حمايتها ووجوب تعال، اض اجل، منحرم، تحريم — ٧ 

ومعنويا.ماديا تعال اف اجد مبامار الأمر ٨" 

بحرية.يدحلوها أن اجد المءمبي| تمكين، عدم — ٩ 
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تعالتؤمحممت<قوله ق ك،ا أحرى آيات ل وإنا (، ١١٠)الأية ق ليس تعال ض الوجه صمة -إبان ١ ٠ 

هماسابن عن يت، كا موالآتممة، افه وجه تعال يقوله الراد لأة ذممآمج،ه'لإةدإمح هده 
(.٢ ٠ ٩ / ١ اكه«حح اكفسثر )ينظر؛ عتهإ. اش رصي 

(.)٦٣الأية التؤة ّورة نفير ؤيتظرث والأرصن، الموات حلق اقتران إل ""الإثارة ١ ١ 

كثِمحقال\يضينضاممصُأزتأتينا'ث\ثة زلاهثثا ل ؤ
بمسقاالحي أيبمكلك إقا و؟ يننيث لمزب آ'لآ'يثت بثا هد ئزبهم ئتيهش ملؤ-هم ثثل، 

ملءُكتتلجم ■حمحاليع عاث،آلإ؛ودولاآشزكب وى اهبمر'أع'دق أكثم، ولادتثقءئ ويذنجا 
ولاضبميوؤلؤ من مزآقي مزآلعترماكث، جاءك بمدأقوى آمؤاءهم آثتعت ؤلعن موآيدئ آشي هدى 

أأج^أأيبىللقيمين هم كلزءهِءفأؤبيلق، ؤمن بهم دؤ؛بتون تلأومهٍءأؤكلث، لكثثبآيتلهمتهءحى ١ ءاتيتثهم ذ؛ن لآ 
عنسش عزى ؤإلمأيوماكُ عث،آمحديرا.٢ محن3مح وأي عوهت آشث، ٢^، تني لتثييث،آمئ 

هاممثمهلإممئونأو'يم
Iالنزول —محسب  ١١٨

حريملةبن رافع هال هال: صهإ افه رصي عباس ابن عن ثابت، بمد حاتم ر وابن اسرمح، أحمج 
زافه فأنزل كلامه، سْع حش فيكلمنا فه تقول؛قل كيا افه من رمحولأ كنت، إن محمد قويا افه لرسول 

(.٢١١ا/التسواكمح )يتظر: أدنابيناءايءه. لذلابمخمناأمه لايتثشت محثاداٌيث ؤ فوله: من ذلك، 
الميم^ء*

علتدل بمعجرة أويأتيهم تعال، افه يكلمهم أن ه التي من طيوا أتمم العرب مغرم عناد من 
الرغمعل والنشيد، اكئت، محيا عل متققة فقلوبم وانمارى، اليهود هاله القول هذا ومثل لوته• محي3، 

جازما.تصديقا باض يصدقون للذين وصحناها الي الظاهرة العجزان وئؤع من 
مبشرأالحق بالدين M محقي يا أرسياك - الشاملة والقدرة الاكاملة المقلمة من ليبنا ب،ا - لنا - ١ ١ ٩ 
القيامة،يوم جهنم نار اللازم؛ن الكذ؛ين موولأعن لست، وآنت، النار، عياب من محوفا الحنة، بنعيم 

ايلاغ.عليك، ولنءا 

ه_





القرةسورة 

لأتث\لائاو دئيي وين قاد إ؛لثايدالما٠ا جا؛بمثك م١لإيى بىثسعأدنهى ليم• إميمبمِ إذأنتق وؤ 
وعه،وداإقتصز إتثمثثِ ئمايِ وآنتاثأمحلواين ثثابم.^;؟u جثاداآتيت اؤأروإد ٢^٠^ عهدي 

تتآِتثله\لإي<هقيِ وآتي=قعآقمداو؟وة و]ذءب<و؛ لأهلايغ؛ن بيى تلهمإ أن ءمحهثثّوإ'سمحل، 
قإلقثزوآ٥؛^ ومنةفيخبئُ وأنويّآ*لآزةل ءاسميمتس س •؛٢^٧٠١٠٩٠٤١٠مثداه 

منآ"إثكثمل رت\ ؤإتتمل آلتت آثمواعدين مجإترهثر عداُ-،ألئانجوئرأتحيرّ?و؟ؤإذ إك 
عن\سقاوقأ،وأييا ممى ثنيتة أمه دث'أ؛ئوك ؤمن سلتثزك نآيعلمنا رثنا آلتليتز ١يتميع أنت 

ويتنثهرء١يثتك عنجم يثلوأ ميم تغوه رئتاآؤمثَ امحواب أنق 
الكننب

التمثرت

بحمهافقام والتوامي، الأوامر من يشراغ المحي إبراهيم احتم من قؤ رموله تعال اف يد"كر —  ١٢٤
افهواستجاب أئمة. له نمن بجعل أن ربه إبراهيم فسأل قدوة، للناس سيجعله بأنه تعال افه فتئرْ تماما، 

تعالالد حدود نحاوزهم سم—، المقام، هذا يشملهم لا منهم الظال؛ن أف وأعلمه له، 
ثميأتونه للمسانمن، ومرحعآ ملاذآ العتيق البته جعلنا حين للناس ~ الرسول  ١٦٠١~ واذكر " ١٢٠
بأنتعال الله أمر نم الاعتداء، س للنفس طمأنيتة فيه وجعلتا إليه، يعودون ثم أهليهم، إل يرجعون 

إبراهيموأوصى فيه، للصلاة مكانا الكعة بناء عتل إبراهيم عليه وقف الذي الحجر موضع من يتخذوا 
الكب،حول يهلوفون الدين المنميين أجل ص ورجس دش كل من ايتت مونا أن إّكاعيل وابنه 

فيه.والصلين للمادة، والقيم؛ن 

أهلهوارزق النفوس، فيه تطمثن بلدآ مكة اجعل أن ت ريه إ؛راهيم دعا جن أيضا واذكر " ١٢٦
يلجئهثم العم، س قليلا فيرزقه منهم كفر مى أنه وذكر تعال، الله فاستجاب التمرائت،، أنولع الومتتن 

جهم.ق إليه يصير الذي المال وبض افار، عذاب إل مرغا 
أسبتاء القه وإساعيل القه إبراهيم رفع حع، للناس " الرسول أة»ا أيضا" واذكر " ١ "٩٢ ١  ٢٧
عيادلتؤ،لأقوال السمح أنت، لثاائ، ودعاءنا. أعاكا منا مثل ربتا تُالت الله يسألان كوما حال الكمة 
عيادتناشعائر وعلمنا يكمالث،، منقادين للث، حاصعين سلتا ومن نحن واجعلنا ربتا بأحوالهم، العليم 

ربتابهم، الرحيم عيادلتؤ، س يتوب، من عل التواب أنتا إيلثا ذنوبنا، عن وبجاوز حجنا، ومتاملثا للتح، 
أنت،إنلثج العاصي. س ويطهرهم والسة، القرش ؤيعلمهم أياتك، عليهم يقرأ رسولأ ذييتنا ز وابعث، 

-٥٣



الم؛ّورة 

قفض.'ه الني عن ثت كا العظم، الدعاء لهذا تعال اض استجاب وقد أمره، ق الحكيم نقمته، ق العزيز 
(.١٥٤٠يرقم الصحيحة زالسلسلة وصححه ٦ ٠ ٠ Y/ ايتدرك الوميي، ووافقه الخاكم )وصححه إبراهيم. ؛،^ ٠١دعوة أنا 

Iوالامتشاحناته الفوائد 

علومك١نةضاشإيراهيماص.١- 
الربانية.الأوامر -لحميع ص إبرامم اض ني اّتجابة ٢- 
للْلائهين.مهيلا ه الخطاب بن عمر أحرم ثم يالبي-—،، ملتمقا كان إبراهيم مقام ٣" 

<١٦٩/٨)ممظر:كحاوادى 

الملحق.ق كإ الأقدام، آثار وبيان القام صورة يتظرت ٤" 
الملحق.ز ك،ا المحو، إبراهيم قواعد صورة ينثلرت ٠— 

الياركة.البلاد هده ق بما تنعم ولانزال، قائمة، لاتزال، إبراهيم دعاء بركة ~ ٦ 
الماضيق والثلأم الصلاة عليه إبراهيم لدعاء تعال افه استجابة عن إحيار ( ١٢٦)الأية ق ٧- 

ؤوالمميل 

الصقاتبمده القلي والإمحان تعال• ض والحكمة والعزة والرحمة والعلم السمع صفة إثبات ٨— 

الأنوالؤ، ذلك مراعاة يقتضي تعال ش والعلم المع صفة إثبات لأن بما؛ العمل الإمحان يستوجب 
سجيلء؛ذ، فهي باهران، بثمرات يأي اليومية الحياة ميدان إل بنوره يغع عندما الاعتقاد وهاليا والأفعال،. 

لسانهبحفقل المزمن يتسم إذ البالية، الرزايا من البلاد ونحفظ العالة، المزايا إل بالماد يرض الذي الرشاد 

ألاعثليمة ءلاهرة المؤمن ق تتجل وكن،لك يقول، ما يجع تعال افه بأل يعتقد لأيه والحلل؛ الزلل من 
يرمح،تعال اف بأف يعتقل•  ٠٥والموبقات؛ الحرمات ق الوقؤع من وصوبما القللمم، من جوارحه حمظ وص 
بمداالمجتمع عمل ُإن ١ واليتان الشر من نحترحه وما والحنان، الحير من تفعله وما الخوايح هلموه 

يوح.والحق نمو، الأخلاق، رأينا الاعتقاد 
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المرةسورة 

ثعنا'ؤحرْ لدياؤإيدرق ٢ ؤ، يمتهءولمدآصثلعثنتك سفه من يلإإبتنمحقتزإي ينطصثن>ش من وؤ 
بيوؤسوبثهاإيبجثر ووْئ كلمتين ه١د لسلم إذهاث<لمءرثق7 أئ^؟ القبمدء\يى 

حمسإل قمداء َمحم آم ?ؤ؟ قنلتهمن وأنقر إلأ ثمؤتن ٥^ أليي ^^٢ آصثلق آيده إث بمي 
إنجزهقر^١^، ١٠وئلiه هاؤأمثثلملق بمدى مئ تجثو0 ما مال،,لتفي آلثؤثإي تنمنمن 

محاوثم ماٌيت ١^١ ئد-حيث أمق مسلممؤن؛'ؤأتيى لكُ وإنءٌيىإلةامحتجداوقز ؤإسبمسل 
ثتأون?3؟هءأنلأصونصْ 

ؤرءالف

الدنياالمحقوق إبراهيم احترنا لقد وما وظالمها. ه نفامتخس من إلا الإسلام دين يترك —وس ١٣•
مئةما هتا ي؛يرح الثتقيطي:ارلم الثسخ قال العل. الدرجات ذوي القربيرن لن القيامة يوم وإنه ورسولا، نبيا 

هثيق ٤^^٥۴ سثمودثامثا ه-كؤ إمس'و،يإل م ؛^ ؛^١١٠وسهاإبراهيم؟ 
ئمؤ ق وكدا جؤ. محملآ ييه به افه بعث الذي الإسلام دين بأيبما الأية هذه ق نمئح [ ١٦١]الأسام: 
[((.١٢٣ه آلشرءءض؛ن ين ؤمأكان إ ملأ راض لتك إ أؤحتنا 

فاستجابف، مطيط يقاد أن المحءء إبراهيم ثعال اش أمر حن - الرسول محا - واذكر -  ١٣٢- ١١٣
بدللش،أبئاءهما واللام الصلاة ءاليهٍا ؤيعموب إبراهيم وومحقى العالين، رب بوصفه ف معفنا لدلك 

؛4.متمسكون وأنتم الموت يدرككم حش عليه فاثبتوا الإسلام، دين لكم احتار افه إن ت أبناءهم منادين 
يعقوبالموت حاء حن حاصرين أكنتم إسرائيل: بتي وكفرة العرب مئركي تعاق اش يوخ ~  ١٣٣

ؤإسإعيلإبراهيم اباتاك وهوإله الواحد، إئالث، تعبد فأجا؛وْت بعدي؟ من تعبدون ما بنيه سأل إذ الهث، 
حما.منقادون له ونحن بالألوهية، ووحد.ْ — واللام الصلاة عليهم — ؤإمحاق 
يومْسوولين غير وأنتم عملتم، ما جراء ولكم عملنتج، ما حزاء لها مضتا، هد حمامة تلك —  ١٣٤

عملها.عن مؤولة وطائفة نقس كل بل الدنيا، ق أع،الهم عن القيامة 
والامساطايتط:الفوائد 

-والأجرين النص عل الظلم من فيه ئا الإلأم؛ دين ثزك من اكحدير ١- 
وأحفاده.لأبمائه اله؛ إبراهيم اف نبي لوصية الاستجابة ٢- 
التوحيد٠لدعوة يعقوب استجابة ٣— 

التوحي..عل اكبات ق يعقوب لوصية يعقوب أبناء استجابة — ٤ 
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عنه.تسأل هوالذي اليمل دإب لايسني، النسب ٥— 
 -٦ j عليه.نامم عل والاطمشان والحق، التوحيد عل الأطء تربية أميت ل درس الألأت

ن،صحنية بلا1؛؛،^- بن، ؤ -أثددأ آدستنرمح موئل ئ١ر١ نؤ 
أوفوما وآ*لأنتاط وثتمب ؤإسمعيذؤإتجؤ إؤوهثثِ إق ؤن3 إيناوما يما^jJ، أش ملوأءامكث\ 

ُأو؟لإذ،مسلثوث لن وقئ بمهم. م بيرت< منى لا د-بهز ين، اشمحرنتت أوف وما محيتى موّى 
اممأوهو١^٠^ئّثكذياءف-4م ثّثايى ي ه\ءاهلم دإ0مؤأ -^^ ٥١همد دء منم ١٠بيمزما ءانوأ 

آلمدز.ه
تالنزول س_، —  ١٣٥

الأعورصوريا بن اف عبد هال، ٥،^ عنها افه رصي عباس ابن عن ثابت، ند بإسحاق ابن أحؤج 
اش.ذ؛فأنزل ذللث،، مثل النصارى وهالت، تمتد. محمد يا فاتبهينا عليه، نحن ما إلا الهدى ما ه افه لرسول 

.٢( ٤ ٤ / ١ الصحيح الضير )يتنلرت . ملأإ؛رهثر'صيفا^ بل نل آوئصتنأزكاثنتدؤأ صكوزأهودا قالوأ وؤ 
الم،ر.

النصارى،دعا وكدللث، والحق، الهدى عل أتمم راعم؛ن اليهودية، يدخلوا قوبأن محمد أمه اليهود دعا 
ملةدهي التوحيد، عف الش محة الالحنيفية الملة نتح أن الهداية بأن ت عليهم يرد أن قو نبيه الله فأمر 

الأوثان.عيية من إبرامم وماكان إبراهيم، 
سأنزل دبجا وبالقرآن، تعال، بافه صدقنا اثنا لليهودت يعلنوا بأن الومتين تعال افه أمر ثم —  ١٣٦

يعقوب،ولد من والأساط يعقوب، وحميدْ وإسحاق، إساعيل وابنيه إبراهيم إل والكتسم، الصحف، 
ونحنمتهم، أحد مئق؛غ، لا تعال، اف وحي من حميعا الشئون أوق وبا والإنجيل، بالتوراة وصدقتا 
مواصحل بينه ولكنه وعيسى، موسى أؤتيه ما هنا ي؛ن •الم الشتميهرت الشخ قال الله. لعبادة مقالون 

[١٩ت ]الأمل ه ءْثفإثرثعيلمومش ؤ ت قوله ل بالصحف، عتها العجر التوراة هو موص أؤتيه ما أن فدكر أحر• 
عييألتيه ما أن وذكر بالإجيع• التوراة وهو [ ١٠٤]الأسام: ^ ألغئنم، مومى ءاتبما ئث ؤ كقوله: وذللث، 

[«.٢٧لسد:قوله: ق كا هوالإنجيل 

عنأعرضوا وإن الحق، أصابوا فقد به طةتم الذي بمثل والنصارى اليهود كفرة صدق فان —  ١٣٧
السميعهو وافه عليهم. وينصرك شنهم، افه وّيكفيلئ، وحلأفلثؤ، عداوتلته يريدون أمم فاعلم ذللث،، 
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أعيانهمن هوومتتمنه ث فكفى وحلم، الأحزاب وهزم وعده الذ أنجز وقد بآحوالم، العليم لأقوالهم، 
ضإل دءهم-بم الأحزاب س الني؛،و ص-؛ع باب - الغاذي - الخالي )صحح النضتر• بتي وأجل وساهم قريظة، فقتل 
المثلدءم-بمإلمهم(بمي حديث لباب د-ماصرمإيامم قربملة 

والأتاطات:الفوائد 

اليهودوالتمادي•دءوْ من التحذير ١" 

دسهم.ق يدحلوا أن ام؛ن للميعوتم ق والتماري اليهود عل الرد — ٢ 
والأنيياء.وبالرسل المائية بالكتب الإبان تقرير - ٣ 

الإمحلأم.لدين الخالضن دم ٤" 

تعال.ف والعلم المع صمتي إبان ه~ 
زم وسلأمه~، اش صلوات عليهم ~ يعقوب وذؤة لبر١هيم أبناء لبيان الأنبياء؛ شجرة ينظر• آ"~ 
اللحق.

ؤمؤأض ؤ، آنحاجوننا تل ?ؤ^؟ عنيدون لهء وهئن صبميغة ائي نجك• آحس وس أقي يغه صؤ 
ؤإثثنمبملآ»تدمؤ0 عنمثون لق ومحن شكلإ' رقنا 

مثنأظلم وثن أزآقأ آعدم ءآنم عل آوثتننئ وبمتوديحو؛لآذاثلكاذوأ 
ماَقتمتا أأوُ سرث عنا الله دما م برى ;ءنئْ> َقثرسهشئ.ْ 

تنزي.؛ه^^^مولأمحؤ0عناكاؤأ 
الشبمرت

صاكفليس افه، دين ومو الإسلام، الزموا والتماري: اليهود لهؤلاء — الرسول، هما — —قل  ١٣٨
موحدون.له ونحن الإسلام، دين من أحن 

وهوربله، والانقياد اش توحيد ل أتناظرونتا يوبمحهم: محمدأقوأن نبيه تعال اف يأمر —  ١٤٠— ١٣٩
أمالكم،حزاء ولكم منا، برآء وأنتم أمالنا، جزاء ولتا منكم، برآء ونحن دفيكم، فينا يتصرف، الجميع، 
منوالأساحد ويعقوب وإسحاق وإس،اتمل إبراهيم أن دث.ءون بل وطاعمما، مادتنا ل محلمون له ونحن 

ومدأماممهتعال؟ بريتهم أعلم أأنتم الرسول،: ما لهم قل أوالنصارى؟ اليهود دين عف كانوا ولد^عقوب، 
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؛هدىؤألتعيب قوآلتشمه ش عثهأ افي'كامأ تتمم عن ^^^٢ ٠^١ آلنايى من آيثهآء مؤل سؤ 
ويمخةألئاييى عل كصكوروإثبمداء وسطا أمة ؤكناممى ستسر صخط منتثاءإق 

ضئ1ؤنأماي\فيمح\لثسودمحأ 
atإثقلإ!ى لضيغ آح ثثاكن آكب ثدي لت|نةللأءآلن ثمإ 
ويهق^>^jJ، ربمسنها تلت ةوئللسك آلتسعاع ي ؤحهك يثنب رئ مد أؤ^؟ قحمم ؤءوف 

أقُقثنئثون آلكنث \ونأوؤ\ ^٤ ثئ ثمحذم ثاَمحموأ ثتث شظنآصدأمإة 
ئئؤأمغلء\يزU ألكثنب أوم_أ ١^؛■;؛؛، أثيت ولن أوأُ بممأون وت\\هخ؛وفيعتا ريهم ثن انص 

مدمآتئ أههمإءهم آقمنتك ولؤث ةنيإُ ^ه،رثإإعبمتمح 
أؤ؟هالْكلييرى لداق.إدالمي تمكث>افلم جتتآ■٠ق 

•المريل ميب ~ ١ ٤ ٢ 

عنالشلة صرفت »لا قال: عتها اف رصي عباس ابن عن ثابت ند بحائم أبير وابن الْلرى أحمج 
أتىالديتة، ه اض رسول مقدم س شهرآ عشر سعة رأس عل رجب، ق وصرفت الكعبة، إل الشام 

محمل،يا فقالوات و\غح، ش بن وناغ ا، الآشرفسبن وكعب عمرو، بن وهردم ميس، بن رفامة اف. رسول 
كشتالش هبلتك إل ارجع ودينه؟ إبراهيم ملة عل أنك تزعم وأنت عليها، كنت التي ملتلث، عن دلاك ما 

مادلمثمثو؛آإثيى آهثاث ستقول ؤ ت فيهم افه مآنزل ديته• عن قتتته يريدون ؤإنا أ وميمك نتيعلئ، عليها 
محهوّثثلاوآلتغرببمدىتن^٠٠^يخطقثثمم.هم' عنثثمم'افيماكإيأش

معتن ^ثلم إثُ ^^١ اوّقث آبتبمله شهيدآثما-ثثلت١ ٠^؛^؛ ٢لئثول }ك-محدآ آلئايى ْق "^١؛ بمًفومأ
لأبنبرمم)٨( الثاف ~ القرة سودة وتمني  ٢١٤٩برتم اسري ضر لسرى. )واللفظ . ععتتوه،٠ عك يتملب مغن ١موث 

وبعالمحح، عل الثاتٍة المنة من رجب شهر نصف ي التحؤيل أولكن حجرت ابن الخافخد قال . ٥٧٠أ/ الموة ودلائل اتم، حش 
(.٩٧/ ١ الادى )نتح عنها" الم رضي ماس ابن عن غدصمح بورواءالحاكم الخمهور، جزم 

،ر1الف

اليهودمن الحقول صعقاء من ابهلة سيقول أته متقبل أمر عن محمدآ. نييتا تعال الثم بتثئ 
قيتقبلوثها كانوا الش ~ القدسر يئسا وهي ~ قبلتهم عن لمهن النحول ّجب ما سخرية" ق واكركمحا 
إلعيأده ص يريد مى يرشد ض، مللث، والغرب، الشرق أن عليهم: يرد أن نبيه تعال الد أمر ثم صلاتمم؟ 

الإسلام.وهودين، القؤيم، الْلريق، 

-٠٩ -
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النزول!ميب — ١  ٤٣

شهرآ،عشر أوميعة شهرآ عشر متة القدمن بيت إل صل ه اض رٌول أن هٌ عازب بن الثراء عن 
رجلفًرج ثلم' معه وصل العصر صلاة ~ أوصلاها صف— وأته البيت تل تبلته تكون أن يعجبه وكان 

مكةقوتبل الشي ْع صليت لقد ياف أشهد قال! راكعون، وهم الجد أهل عف فمر معه، صف كان صر 
تقولما ئدر لر تتلوا رجال البيت تل محول أن قبل القبلة عف مات الدير وكان البيته، قبل هم ك،ا فداروا 

ه.ييتث ؤءوف آلةت'ألكثا؛بم< إثكئألدتت< أقٌ.هيخ اشت فأنزل قيهم، 
،٠٢٠برقم طم يصحح ه صيفئاوث٠آذعثا٠ ؤ ياب القرة، سورة تمثر ٤،  ٤٨٦ثرتم ١ ٤ ١ ٨/ البخاري رصحح 

لبخاري(.واللفظ الكعبة. إل القدص س القبلة نحؤيل باب الماجد، 

الأممعل تشهدوا كي عدولا؛ أمة جعفاكم الإصلأم دين إل هديتاكم كع\ تعال اض يملح 
الرسالةتلغكم بأنه عليكم، شهيدآ الرسول يكون وكدللث، الدعوة، بلغتهم ئد رسلهم أل لاحرة ال 

وبمئك ض لرسول الطيع وسر ليقلهر امحارا؛ إلا الشلة ل التحويل هدا جعيا وما ه الكلف 
سهلفهو تعال، اش هداهم الدين عل إلا شاق لثقيل القبلة تحويل ؤإف الإسلام، دين عن ويرتد الدين، 

دوتعال افه لأل عليها؛ ويثييكم منكم يتقبلها يل القدسي، بيت إل صلاتكم ليضع اض كان وما عليهم، 
:*م•ورحيم يعاده، رأفة 

وسعديخ،لييلث، فيقولت القيامة، يوم نؤح يدعى ١١.ت افه ربول محال دالت الخيري سعيد أبير عن 
سءيقولت تدير، من أتانا ما قيقولوزت يلغكم؟ هل لأمتهت فيقال r_.؛، فيقول بلغت؟ هل فيقول- رب، يا 

جلمحوله فدللث، شهيدأ، عليكم الرسول ويكون يح.* قد أنه فيشهدون وأمته محمد ٥؛^^ للثا؟ يشهد 

والوسهلته ا شهيت الئ-مدعومحإ وبمؤق الثا؛ييى عق نتهفومأئتد١ئ ؤسهلل محه -هتنتظأ ؤؤ'كره 
•ه( وسئلا آثئ ختنتظأ ؤهئاؤق ؤ باب البقرة- سورة ير نف~ ٤ ٤  ٨٧برتم البخاري أصحح * ٠ الميل 

النزول!ّسجا — ١ ٤ ٤ 

٠افه رسول هاجر اءلما قال: عنها افه رصي صام، امحر عنر حن ند بحاتم أن وابنر العلثدى أضج 
رمولفاستقبلها اليهود. ففرحت القدس. بيت يتقبل أن اش أمر0 اليهود، أهلها أكثر وكان الدينة، إل 

فأترلالمإء، إل يدعوويتفلر وكان اليقخ، إبراهيم محيلة محب قو اش رسول فكان شهرآ، عشر بضعة هق افه 
تلثإئإ'؛فيعن ولحهم ما ؤ وقالوا! اليهود ذلك من فارتاب ه. شثآه ؤيهاث، ئثئب رى ئد ؤ جهك! اش 

واحرجهللعلبري. )واللفخن  ٠٠٠[١  ٤٢]١ريقرة:ى اف فأنزل [٠ ١  ٤٢]البقرة:ى؟ كاؤأعلتها 
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سمدبن عمأن طريق من ( ١٣-١ ٢ U/ الكبوى )المتن وايهم ا/مه-بمه(، والئسمخ )الناسخ سهل بن بكر طريق من النحاس 
يه(.^-١^ ين اه عد عن كلاهما الدارمي، 

رصولإن ات، حاءهم إذ شاء انمبح صلاة ل الناس ءبيثإ ،؛ J15عتها اممه رصي صّر ابن عن 
فاستدارواالشام. إل وجوههم وكانت فاسقيلوها، الكعية سشل أن أمر وقد اليلة، عليه انزل قد افه. 

وصححي- اليثود يعلمتنثئ ظ؛آإي رنا-ثتتاأكلاالشيرؤ ياب — ٤٤٨٨يرتم البخاري )صحيح الكعية®- إل 
الكبت(.إل اضوص من نحؤيل باب الماجد، — ٥٢٦برقم ملم 

الممه.

افراجيا فيها، مرك وتحليق هاء، الجهة إل ئطلعك تكرار يرى أيه ~ محمد يا ~ للث، تعال اف يوثد 
أيهاكنتم مكان أي وق الكعبة، نحو صلاتك، ق فتوجه الكمة، إل القبلة بنحول، الأمر نزول تعال 

لوالخقالكعبة إل ةوJائ٠ إن واثقون والتماري اليهود ؤإن نحوها، فتوجهوا الصلاة، وأردتم السلمون، 
وميجازبممعلذللث،•الكذبون، هؤلاء يعمل ما يغافل اض وما قكتبهم، الثاستح 

ليتبعواصدهكه عل تدل، معجزة يكل والتماري اليهود جثت، إن ~ الرّول اتيا ~ وما — ١٤٠
وكيلك،قبلتهم، يتاح أنت، ولت، اتياعك،، عل دليل القبلة ات؟اع لأف كمرآوعتادآ؛ ئلتلئ، ماتبعوا ملتك<، 

يعدماأهواءهم واقمت إن ومسأ المارى، قبلة لايتبعون اليهود أق كيا اليهود، قبلة لايتبعون التماري 
أهلأهواء يخ لمن تحذير وفيه هم. لأنفلين  ١١٥١١من فتكون الحق، عل أنلئ، الوحي من جاءك 

وغيرهم.الكتائب، 

الفوائدوالأسياطاُت،:

إعلامافهتعالرموله.عئاسيقولهالخهلةعنالقبلة.١" 
فقال،:العددي الإعجاز الحثال حيل محمد الدكتور ذكر ٢- 

واكانيةاية، ( ٢٨٦)هو اياتبا عدد وعتمؤع الكريم، القران سور أؤلول، من هي البقرة سورة إن أ— 
١(.، r=Y-؛-YAnإن:)حيث، نمقها هي ١(  ٤٣رقم)والأية الشريف، ، المحقق ترتيبا 

كلمةموني ؤإن حرفا، ( ١٩٤)هو حروفها وعدد كلمة، ( ٤٥)هو الأية هذه كلءا'تا عاد إن ب— 

قيع والمدد)٤( حرون،، أريعة من تتألف، ه وتطا ؤ وكلمة هوالراح، الأية هده ق ه ؤو'ثْلا 
١(. ٤٣الأية)رمم وسعد 

هوه إنه حيثح ولزنوده كلمة وهي ( ٢٣رقم)مي الأية هدْ ق الوسطية)الركن( الكلمة إف ج- 
أحواله.ق الوسطية ق الصالحة والقدوة الأعف التال، 
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اس.الأمة عل الثناء ٣- 

الملحق.j( القدس بيت صورة دينظرت الشلة، نحويل شأن ل وتمحيص احتار ٤" 
الكعة.إل التحول ي رغبته وتحقيق قو، للمشي الربانة الرعاية ~ ٠ 

هومل هنات يبين لر ه شهيدا الثبؤدعؤؤم وبمؤث ؤ ؛*١^ ارقوله الشتةيْلي• الشح قال ٦" 
تمحوله ل وذلك الأخرة ق عليهم شهيد أنه آخرت موصع ل محا ولكنه والأحرة؟ الدنيا ق 'عليهم شهيد 

بموتؤذمحدآئبئَةمغادعئوأقإ-ثا. عق يثهجدد:بمئتايلف يئ،إدا:؟طناينموٍ قؤ 
.١( ٤ ٩ / ١ البان )أضواء . ٠١[ ٤٢—  ٤١اء:زاكه ولأةتحونأهحدشا بممألأ0ض يدي ؤ أرمول 
ذلك.ق تقبل مأمر عن والإنباء الحق، اتثيع عدم ز وتعنتهم والتماري، اليهود أغي، تشيد ٧" 

والتماري.اليهود صلال اتييع حطورة — ٨ 

صجحانه.طاعته عليه الباعث، دام ما عباده، عمل تعال افه مول ٩~ 

يإيِمشتياونود»ثولهتعال: الشقيطي: الشيخ •أ-ئال 
أقءأكاير_(هى إي* لبشيع وما'ةايىأقث هتكاآمأ أفي؛بم< عل لا ئ وإن'كام،تؤ؛دي عيسو عق يتهيج، يثن 

قفويعلمه، يكن لر علما بالاختيار يتقيد تحال أنه اُبماهل منه ي؛و.همم محي الأية مذْ ظاهر قمثده فيءوف 
علمالايتقيدبالأخبار أنه بهق وقد يكون. أن قبل ماسيكون بكل عالم هوتمال بل ذلكرعلموأيرآ، عن 

يايعيئ؛ دآقه مح?لآةم ف، ما وبمجم، مال أقه منمق ؤ وعلا: حل بقوله يعلمه يكن لر 
>اءواءالمانا/بماا(.ؤوأقت'يثثدكاصوويما<. فقوله: [، ١٥٤ه سئوو 

ذلكحعالنا ما أي: وأحوال، علل من استثناء ه ؤإثُلقتال؛ر قوله: ق ءالأستئناء عاشور: ابن قال — ١ ١ 
وحالةالقدس، بيت، استقبال تشرع حالة الخالتين: ز الإيان صادق، كان مى لنطهر إلا حال ول جب ل

(.٢٢٣; واكؤير: )التحرير الكعية«. إل الاستقبال تحؤيل 

باةوتعليم ؤمنة لخامم، إضاعة لعدم تأكيد ؤلءكت.آخأكاج،وءوفقبمتره "التديتل؛قء,لهت ١٢
ماض.ل لا المتقل ل به العمل يلغي إنا المنسوخ الحكم 
الإيإن.بعد الردة خطورة عل ~اكييه ١ ٣ 
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وهمآلص ثتكئثؤن تنهم ربما يإة أثاءهم بمأ؛محذا يممحدهُتا آدبمث ءاثيقهم لإ-؛بم< أؤ 
آلثلأؤةت-ئمأ ثثن؛؛ا هئ وجهم ، ?٥٣يي،آكنرن ملأ رتش بن أدحى و؟ بمتتون 

هولمحثتئق جق نيى .؛ ؤ/؟ ئيء ^، عق آس جييثأإة أقث يآب د-محمأ ما آق 
مجغجث يبن عتاهتملؤك ثغنفل وبم-اآقث' ين لنس وإشُ سملرآيشدآلمايّ ؤجهك 

عثكملاقايؤ، لتلايكؤك سثلئْر ثجومهكم مئأ م\'محتر ؤجمث ؤحهقشنلئآكحد٢^١^ ءول، 
وأقهتدوث ؤيدمح؛ عوؤ نثؤ، ولأتم داحشوف  ٥٣٠٣٥٤^" ظثمحأيمم آك؛بى• إلا حجه 
آثكثبوةتذق==قئإ وينههئتر ءايتنث١ عوقم يثارا تنهكم تثولأ فمحقم ١ربمثiثا ّةآ 

والآققمح-ن.هءآئه=محوألي ^ك.'ةهمتيآدلإم ظنذآؤم دآ-ي،ًكثه 
المؤرء

كإبعينها، هو الخرام الست، أن يدركون والتماري اليهود علياء أن تعان، اف بجم ~ ١ ٤ ٦ 
التحئكصفة الحي، ثخمون متهم ءلائْة ؤإف يه، جاء وما ه الم صفة معرفة وكذللثه أ،ناءهم، يعرفون 

كتبهم.من يقينا ذللث، يعلمون وهم القبلة، وأمر قق 
منتكوثى فلا العظيم، القرآن من ربلث، أعلمك، ما هو الخن، أ0 ~ الرسول ابما ~ اعلم — ١  ٤٧

الحق.ذلكأ كتموا قد والتماري اليهود أن الثامحت، 
أيبما- وتسابقوا فادروا صلاته، ل سها فرد كل إليها يتوجه وجهه الملل من، ملة أهل ء.لكل، - ١  ٤٨

الفدير، ثيء كل، عل، افه إن القيامة. يوم جيعآ اف وميبعثكم المالح، والعمل الإحسان إل — المؤمنون 
ثيء.يعجرْ 

مكانأي، من الكع>ةت إل القبلة استقبال وأمته؛تحئي، محئا..آه افه رسول تعال اش يأمر 
عيابغافل اش وما افه، من الثابت، هوالحنر الأمر وهذا تحوالكعبة. صلأتلث، نر فتوجه افرآ محرجث 
أتم،ؤ، ~ المسلمين، معشر — كتتم وأين،إ نحوالكعبة، فتوجه حللت، وأينا ذللث،. عل وميجانيكم تعملون، 

قيتمرونوانمتاد العداوة أهل، أما القبلة. أمر ؤ، لكم المخالفون يمتخ لكيلا نحوالكعبة؛ فتوجهوا بلد 
الحنر.اتباع إل متدوا كي، فمل،؛ عليكم أتم ء.لكي، بملاعتي،؛ دحافوم، نحافوهم فلا جدالكم، عل، 

القرانايامحت، عليكم يقرأ منكم، رمحولأ فيكم أرسلت، كيلك، نعمتي، عليكم أهمته وكا " ١٥١
ويعلمكمالشرفة، والستة الكريم القرآن ؤيعلمكم العاصهم،، مل، نفوسكم ويهلهر الدين،، لأمور الموصحة 

وقوله:ه يهم ؤ قوله: مت، للعلتين، ®تشبيه عاشور: ا؛زا قال والأحرة. الدنيا أمور من، نحهلونه كنتم ما 
٦٣ -
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بهمشيها الإرسال وجعل محمد. إرسال كعمة عليكم نعمتي من ذلك أي: ه، ئهثدوث 
.٤( ٨ / ٢ والتتؤيرت التحرير ؤ ٠ ٌ ليمشيه نحقيقا وأظهر أسيق لأئه 

ولاتححدوها.تعمى، واشكروال والثواب،، بالمغفرة أذكركم بالعبادة قاذكروي — ١  ٠٢
فانذكرف، إذا معه وأنا ي،، عيدي ظن عند أنا تعال: اض قال:ررمول M الشي عن ه هريرة أي عن 
إليهتقربت شمآ إئ ممزب ؤإن ئهم، حم قكريفيملأذكرتهفيملأ ؤإن نمي، و ذكرته ه نقو ذكرف 
توله؛امح،التوحيد، )صحيحاJخارى— هنولة،ا. أتبته يمثي أتاق وإن باعا، إليه لقربت ذراعا إئ وإنئقرب ذراعا؛ 

(.٢٦٧٠برقم تعال، اخ ذكر عل الخث باب الذكر.، - ٢٠٦١ملم،/رصعحح . ٠٧٤ ٠ برتم نغثثقءه ه وبميرءئ؛ ؤ تعال: 

والأّتياءلات:الفوايل 

المحيون،هذا وتقدير •_،، المقام لدلالة سا )كل( إليه أصيم، ما ر)حالفج عاشور: ابن قال — ١ 
(.٤٢)اكحريرُاضُر;آ/ القبلة(،. أمر ز الأمم احتلأف، و كله الكلام لأن )أهة(؛ 

وأنصفته، حقا يعلمون أمحهم مع ء، محمد سيدنا بتيوة التصديق عدم عل الكتاب، أهل إصرار ٢~ 
تعال.اممه عند من القبلة نحؤيل شأن 

الصلاة.ق الكعبة إل التوجه وجوب، — ٣ 

عليهليي السالفة ا-اءماة لفظ وأعيد هيله، التي الخملمة عل عهلفح ه ؤصث، ثنث، وبن ؤ قوله: — ٤ 
هةلأقؤ_نِصمط لؤانملميلبقوله: 

ياستقيالالأمر وتكرر مرامتث،، ثلايث، الكعبة الشي باستقبال الأمر ءتكرر عاشور: ابن قال ٥— 
منوالقصد مرامحت،. ثلاث، الخهايت، تعميم وتكرر ْرايت،، ثلامث، الحق أنه وتكرر مرتين، الكعبة الملمين 

نفوسق للحق، تقريرأ ذلك و< التساهل تطرق، من والتحذير الكعبة، استقبال بشأن اكهميه كله ذلك، 
(.Y٤٥/ والضير: )التحرير المتكرين،،؟ عل الرد نر وزيادة سلمذز،، ال

وحكمته.علمه ق مكانته وبيان .، محمد ليدنا الرسالة تقرير ٦~ 

النعم.تدوم وبه تعال، ف الذكر فضل بيان ٧— 
العدو.من الصادرة الإلهاعة وحري، الإرجاف، من لاحو؛، — ٨ 

ينهلا ؤ وةو.له• [، ١٢]القرة؛'ه آئتعت ؤ قوله: ل ه الخم، حطاب من، المقصود 
١لأمة.تحذير ه آلتثتّيى 

•به الجاهل من أوجب وشأنه به، والالتزام ؛اتياعه ومطالب، مؤول بالخق ، العارف~إن ١ ٠ 
وااهلاءاُت،.الخماُت، إل السائقة ~فميلة ١ ١ 
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عائم.أعإل عل شفح سحاته وأيه تعال، افه مرائة لوحوي، —اكييه ١ ٢ 
باساعه،العفة انممة مده شكر ووحوب ه، محمل الرسول باراله عباده عل اش نعمة —عقنم  ١٣

به.جاء بإ والالتزام 

ذكروه-إذا للموتن تعال اف ذكر عن مستقبل أمر عن إخبار ( ١٥٢)الأية -ل ١ ٤ 

ف،بمثل لعن ولا٣٠٧ خآلض-إدتيءنآقٌ أثتمنؤأيأكبرؤأيلؤؤ آشاامحين٠١^٢ كؤ 
نىوشف والجمع ييءتنآ-ائوف ئثموى.إ يز،هكُوثشلأ سبمز،'اشمس 

أبووج خ ^ ٠١٤نمته محنتهم ١^^٢ و ؤثث_يألصنجه ^v^^، تآلأنمى 
آلثهتدوفوأوكاكلإ وثنثة ننرتهم وياؤ0.أولتكعث؛-مئوك 

•ؤر الف

اكائ—،عل الصر بواسهلة اف من العون اطلبوا ورسوله.، تعال باق المدهون اتبا يا ~ ١  ٥٣

الصابرين.ويوفق ينمر، افه إن تعال. بافه الملة تقوي اش وبالصلاة العاصي، وئرك والهناعت، 
الولكن نورهم، ي أحياء هم بل أموايت،، بأنهم افه سيل ل ا-بمهاد شهداء ثصموا ولا — ١ ٠ ٤ 

تعال.اف إلا كمنها يعلم لا لأنه ةرالتs، تدركون 
منكالخوف، البلاء، أنولع من بثيء سختبرهم أنه اآ موكاللالمومت؛ن تعال افه م يش— ١ ٥ —٦  ١٥٥
وبشر؛الآخ١دت٠. ارثمراُت، ل ونقمي الأحباب،، بعضن وفقدان الأموال، بعمس وذهاب وا-بموع، الأعداء، 

تعال؛افه ذكروا لتكبة تعرضوا إذا الصابرين؛آة|م وصم، ثم بالختة، ذلكؤ عل الصابرين ~ الرسول ثها ا— 
الجزاء.ليوم مبعوثون وإننا يشاء، كيف فينا ؤ يتصرفطه، عبيلؤ إيا 

ؤيشهدتعال، اطه من والرحمة الثناء يستحقون تعال، اطه عند عالية مكانة لهم الصابرون هؤلاء — ١  ٥٧

الإسلام.إل مهتدون باتهم لهم 

Iوالامتنباطاتؤ الفوائد 

الأخيارشأن فان عثليم، مهم بخبل إثعارآ فيه لأن ؛ارناا.اء، الكلام ررافتتح ت عاشور ابن قال — ١ 
ئقجأها«.أن قبل ثبا لتتآض لقولها، النفس ;هيئ ما نلها يقدم أن الخاطبح تهول التي العفليمة 

)اكم,مراضم:آ/\ْ(.

-٦٠-
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الابتلاءهذا بين الفرق إل ؤإشارة الفجع، للخثر مويتا )قيء، بكلمة راجيء عاشور■ ابن قال ٢" 

ؤٌئهاآقت.بمسألجمعقوله: ل ي عقوبة، الأمم بعض عل اف سلهلهإ اللأوين والخوف الخؤع ومن 
(.Y٠٤/)التحريروالصير: ،٠. )ثيء( يكلمة هتا حاء ولذلك [ ١  ١٢ه]اكحل: وألم،بيايثايًقامإيصثميى 

وايتقل.الماصي ق واجؤع الخوف ومع عن إحار ( ١٥٠)الأية ق ٣- 
يقول:ه اش رسول سمعت، ةالت>: أما عنها اف رصع، سلمة أم عن الأسر-؛؛؛٤، فضل ق بث، — ٤ 

واحتم،■متض، ل أجرل اللهم راجعون، إليه ؤإنا ف إنا اف؛ أمره ما هيقول مصية، ميبه ملم من *ما 
أبيآمن حم ايلمين أي ةدت،ت سلمة أبو مامت، فلط قالته: متهاْ. حمأ له القه أحلف إلا منها، بمرآ حل 

إلأرسل قالت،: قو. افه رسول ل اش فأحلف قلتها، إل ثم هو، الله رسول إل ماجر بيت، أول سلمة؟ 
أنفندعوالله ابنتها أما فقال: غيور، وأنا بنتا، ل إن فقالت،: له، ^al__ يلتعة أبير بن قوحاءو_، افه رسول 
(.٩١٨برتم المسة عتد مايهال، باب الجنائز، كتاب — لم م)صحح ٠ يدمه؛ارغيمe أن وأدعوالله عتها، يعنيها 

•الابتلاء عل الأموراياعدة أعفلم من والصم الصلاة ٥— 
احرابتلاء وثمة النقهس• ق الذكور والابتلاء حلقه، ق تعال اض ثق الدنيا الخياة ق الابتلاء ٦— 

[.١٠]ص: ه تعال: ئال ي والخثدات، بالزيادة 
الهداةهي وت تعال. افه من والثناء الرحة يستحق فإنه فمم، ابتل إذا الزمن مقام فضل — ٧ 

العفلمى.

كيم.فضل من الكلمة لمالهده المائي،؛ وقؤع عند را-جعون؛، إليه ؤإنا لله ®رثا تول: بمي ٨" 
•يرزقون ربمم عند أحياء وأمم تعال، الله عند العالية الشهداء مكانة — ٩ 
الله.سبيل ز والجاهدين الخهاد -فضل ١ ٠ 
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دْلؤرتتبهثا\ن عثه أوآغتثزهلأجثاخ آلتتق حج متق ثعآراش من آدثماوالمنوْ ^إن 
م\تمد مئ ؤأنثدئ آكتتت ين أردا مآ ؤكئاتو0 الإخيأَ ^٤ أوا تلزيث آقذ حقدا يثلؤغ وثن 

وبثوأوآ>تثمأ د\ؤأ قأ إلا آلقيمحىاؤ؟ وبممم أئئ بجث1م أركش آلكم ذ بثكنةإلنا؛را 
ت\ؤ\مءييإئنص 

ؤآلثاينأجموحنأوأ'ميتيبجالاكممشت4مأصاببجمثْمحاكاأو^'هأمم 
تالنزول سب — ١  ٠٨

آوآغتثتأليق حج متق ثثآره آلثثاوأنتتوءين ^إة قاوت أنه همتها اف الربثردصي ين ءردْ عن 
كالكنت لو عاتثة: فقالت بما. ذق ألا شجآ أحد عل أرى قط ه بملص؛هنا آد ه ^-٠^٤ 

ولكنتياة، تثلون لكنوا الأمار: ز الأية هدم أنزلت إنا بمط، بموف ألا علم جطح فلا لكنت: تقول 
جواف رسول سألوا الإسلام جاء ةل،ا واالروْ، الصفا يئن يطوفوا أن يتحرجون ولكنوا قديد، حدو مناه 
آنبملؤبمكعثه آوآغتثزملأ.ثثاح آبتق متن-ح ينثعيرآش ؤلنألضماؤألتنوء افهت فأنزل ذللث،، عن 

محابا"ني، كتاب ~ ملم وصحح . ٤٤٩٠برقم ه آلصعاوآلتنقة ون باب البقرة، الضر،»ورة اليخارّي~ رصحيح ه• بهما 
١(. ٢٧٧محرنم ركن، الصفاوالروث ّغ، المم ان بجان 

ثر:التف

أوحاجا الحرام المت نمد فمذ والعمرة، الحج ز للص العيادة ٠ع١لم من والمروة الصفا جلخا إن 
بلالأصنام، إل ؤيتقربون سها، عون بالمشركون لكن ولو حش بيتها، بس أن عليه مج فلا معتمرا 

شاكرتعال الله فإل لكن، أيا محرآ أوفعل حجه، ظاء بعد أوالعمرة يقذتْلوع؛ا-ني عي، الهملميه بجب 
قوالله رسول أل وفيهت الطويل، جابر حديث، من ملم دأمج همادء- بأعإل عليم تطوعه، عل، شه له، 

قرأ:الصفا من دنا فلط الصفا، إل الباب، من مج ئم فاستلمه، الركن، إل رجع ياليت، طوافه من فرغ لما 
النم؛؛وحجة محاب ا"نيا ~كتاب لم م)صحح بالصفا. فبدأ ؛4اا الله بدأ بط أبدأ الله، ثعاتر من والمروة الصفا *إل 

هو؛لأ-كثاخي تعال: هاعندقوله نفورة المن ( ٢٣٣)الأية انظر: ١(. ٢  ١٨٣٠٨
إلالهداة به محتل الدي والعلم الواصحة، الآ؛ات من أنزJا  ١٠كئئون الذين إن - ١٦-• ١٠٩
ويدعوعلميهمرحمته، من الله يطردهم الحؤ همن البمداء أولثلثإ والإنجيل. التوراة ز بيانه بعد من الإسلام 

فأولثالئ،أحفوْ، ما للناس وبينوا كتابمم، عل ندموا الذين إلا أحمعون، والناس والمؤمنون الملأتكه باللعنة 
بعياله.رحيم مذتايج، عل ئواي، الله وأنا توبتهم، أقيل العالية، الدرجامحت، أصحابه 
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رحمةمن الطرد عقوبتهم ماتوا، حش ذلك عل واستمروا ورسوله، باق كدبوا الذين إل "~ ١٦٢~"١٦١
النار،ل ومقيمون اللعنة ل ماكثون الكفار وهؤلاء أحمعون- والناس ا،للائكة ؛الارعنةت عليهم ويدعو اش، 

ينهلون•هم ولا العذاب، عنهم يقي لا 
والأستياطاتخ:الفوائد 

١>^^ؤ قوله: ز ذلك إل أثار ولكه اللاعنون؟ U محا يعن »لم الششش: الشيخ قال - ١ 
. ٠١ه آجمين ؤآلقايي، ^٤٠ ٥٥أش ثنث 

•الخج فريضة ل والردم الصفا ي؛ن الص وجوب — ٢ 

الكتابمن بإزالته ليكون والتعلم، والتيريس الحفظ بإلغاء يكون ااالكت،ان عاشورت ابن قال ٣— 

الشائع؛مراد عن البعيدة بالتأويلات ليكون [، ٩١]الأنعام: ه تعال; قال وهوظاهره، أصلا، 

ذلكيكتمون أي: للتعميم، صه الكتوم عل الدال ه ؤقكقتو0 متعلق وحدن له. كت،ان العش إخفاء لأئ 
\(.n/T)اكحريرواضر: . ١١ؤإصاعته نسيانه ليتأر أحد كل عن 

الوجوب.سم مض لا الإثم نفي ٤- 

١انمادات ق التهلؤع خضل — ٠ 

ذللث،.فعل مى عياب وشدة العلم كتم ريم ~ ٦ 
التام،.توبة تعال افه قبول ٧— 

 ~A تعال.افه رحمة من الطرد الكفار جراء

اللعنة،عنهم انقهنمتؤ تابوا الذين إلا تقديره: بدع ثظم ( ١٦٠)الأية ز •اجاء عاشور: ابن قال ٩— 
. ١١بدع وهوإمحاز التعليل، عل للدلالة الإشارة اسم توسط وزاد أرصي، أي؛ عليهم، فأتوب 

(.٧١)التحرير

الملحق؟ز المروة وجل الصفا جل صورة -نملر: ١ ٠ 

-٦٨ ..
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ِذمحآصتثصثامحص ؤ
ثلمادتاءِ من ٢لكماه من ونتاأردأك، آلشاس أكتربمايتح ؤ، أثق والٍاروآثملك أثل 

الكمايألتشمرتعن وآكحاب آلنيج داثزوكنييف ^كل ين يها يبق توبما ثنت آلآاثس 
 c؛f^^ أقينحثم_مكئي آئو١مد١دا دون ثن يقخئ تن النا؛بم ومحُت .؟ بمتلون كوم 'محم؛

ثدييآس وأف ■جمياثا أنمنم أف يتإ_نآوتو\ب ظل«؛وأإد ٢^■^ ولورى أشد-هتآ.قث ^^٢ ١٠قاكين 

"0؟امحاش يهم آدكئ\ثنتهغ آقتوأ ٢^:^ مت آينوأ ق بمئأ  hOالداك، 
3\^J  ؤن؛.»مو\' ثثثتثأنيلمت\ آ>كثت\كثإ آسعؤأإؤ ،،jiحننتأةئأعماوه-لم ،ريهن مىّكث

التمثرت

إئ4اوأمحدانه، ي متفرد له، لاشريالئ، للمحيادة، التحق وحده افه هو التاءس~ أيها ~ ومعبودكم ~ ١  ٦٣
وللموبنالدنيا، ق خميعا للخالق رحمته عة بالتصق هو، إلا بحق معبود لا له، حلقه وعبودية وصفاته، 

والآحرْ•لدنيا اق 

*النزيل ّبب " ١٦٤

لالضحى ش عن حن ند بكثثر( ابن تر تفز )ي وأخمد ددكيع حاتم ش وابن اسلي أحرج 
إلهكميقول: محمدا إن وقالوا: الشركون، عجيج الأية هده نزك، »لا قال: ثإثلآؤلدتو.ءده ؤ افه: قول 

ثأغتكن_،الهوالآ)بج، الكتءم، م ة ^إة تعال: افه فآنرل المادقن من كان إن ياية فيأتنا واحد، إله 
تندموتهاماوثلمايمآلآذبمن من وناأؤدآئميف٢لكتن ف،آيمبثايتحألتام، تجرى دأماروألئنحشأثبم، 

ه*.لآبمء،تيمتنتون واكحامح_هآلثثئريعتآلتثتاءوآيثبوأ ديقايأاينًقفيدابزوتميضآزيج 
(.٢ ٥ ٥ / ١ الصحٍح الضير )يظر: نحوه. رباح أي بن عطاء عن الخن نده بحاتم أبي( ابن دأحرج 

الضبرت

؛JJL)Iواختلاف وحلماب، وياسها يمياهها المع والأرصثن يعظمتها، المح الممرات إبجاد ق إئ 
منافه أنزل والدي والتجارة، بالمقر الناس لتقع البحر ق ثر تالتي فن والوتتا؛عهكا، بآحوالها والنهار 

الوياح،وسر ا-لهيوانارت،، أصنام، كل من فيها ونشر حضراءبعدحفافها، فصارهمت، الأرض الطرفأحيابه 
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ووحدانيتهسحاته الخالق عظمه عل واضحة لدلألأت ال،اءوالأرضن، بين الرياح تدسه الذي والسحاب 
للعبادة.وحلْ واستحقاقه أدلته ويفهمون يتفتكرون، لقوم 

جحالأنواع،الراد ه؛أئ ييفز ؤ كالمة أذنت< وقد الأرض وجه عل دب ما ت اروالدابة ةالا؛نءاسورت 
(.Y٨٣/ واكهمير: )التحرير الأرع<،. ذوات خصوص الدابة من يراد أن احتإل فانتفى 
كحبومحئوئبمم فه، نفلراء ثبعلوعم أوثانا سبحانه اطه دون من يعيد الشركن اكاس ويعص — ١  ٦٠

ح؛نالمشركون يعلم ولو المشركين، أولئك من ض حثا أعظم ورسوله بافه صدقوا والدين تعال، افه 
لماالأل؛، ثديي عيابا يعدب افه وأق والت٠ؤف، بالقوة هو سبحانه اف أق اكار عذاب يشاهدون 

سبحانه.باق أشركوا 

والمودةالروابط وتزول تابعيهم، ْع الكفر قادة يتخاصم للعاواب الشاهدة طْ وعند ~ ١ "٧٦  ١٦٦
الراءةق كمتيعهم قادمحبمم، من براءمم ليعلنوا ١^^١١ إل عودة لنا ليت، يا الأتباعت أولثلث، ؤيقول سهم، 

بخارجينوليسوا علميهم، ندامات الخبيثة أع،الهم يريبمم كل.راثؤ العياب تعال الله أراهم وكما تابعيهم، من 
أيدأ.النار من 

الثيابوثآوأ اقنعوا اك;ُى من آتجعوأ ئثرآآؤ;بم تعالت ررقوله الشنقيهلي: الشخ قال 
كقوله:أحز مواصغ ق هتا ذكر ما غير منه وقد؛هن الارؤ أهل نحاصم إل هنا أشار ه يهمألأتتاب 

بمدممحمحبمت آشمحكت< مةإذ وز آئك،ببمهة يهنداآلثن؛انة ؤأرنث> لن ثال،'اكمثث<كئرءأ ؤؤ 
إئمؤييثزىأ©'أنم محب؟ 'أسقلإةأ منث-آسنمموألقن إ-دئ بنتيس..آلئول إق بمشيم رممتيع 

UOiu.اٌيمآ -؛لآؤئثاد بمندإد صثئتمشآكنئ أقن آنتمعمثأ »او،'أكتيآنتكنهأ
١^١٧ؤآننيأ أتداداً ثق ذكراثووعسل أن همآلنهار ١^٠ ثكو تق آن_ةكى لق.تي آنتئعمؤآ 

ام-مم[.]،L: يم«. سمنللأتاكامإتث.1ون 
والأستباطارت،نالفوائد 

العبودية.توحيد تقرير ١— 

تعال.ف الرحة صفة إثبات ٢— 

اض٠أحثه افه أحسثخ فمي تعال، الد حسب، وجوب ٣" 
تعال.الذ وحدانية عل ١ءلعة دلائل،الكون ق المخلوقات كل ٤— 

الملحق.ق الفللئ، جريان صورة ينثلر: ْ~ 
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إلموضع من ومله السحاب، تكؤين عل الإعانة ارياح هذه فواتي اءمن عاشور: ابن قال ٦— 

لأهلونعمة عثرة موضع الأمران وهذان الضرة. ا-اءرائم من حا بمل مما الهوائة الكرة وتنقية موضع، 
يملحالذي اللفقل لأته أوالأخلاق؛ السديل نحولمقل دون سا ، الممريفبالفتل التعبير اختير وقد العلم. 
أنعلمتن، وقد ليسالغة، الصرف، من تفعيل التصريف لأن الرياح؛ حال من الأمر نص ق ما لحكاية معناه 
(.T٨٠/ والمير )التحرير فيهاا, كان الذي مكانه إل غيره وضزف مكان، إل الهواء بعخس عزف هو الريح منشأ 

وتابعيهم.الأسياد من الكفار يين العلائق تزول الأحرة ل ٧— 
 ~A الخاسرة.الدنيؤية علاقامحيم عل الهلواعي-تت، أتياع يتهحر

لمحيه ^؛ ٥١ولاتتزأ يثا ه ص متاق محا كؤ 
ماآئمأ لم ثالمهمن'أو؟دلإاِشل صني_أشاشمماي وأن لقيءوآلثحكا.ه أ إقتايآمج؛ ُأو؟ شخن 

;ئص^أليثآأقنامحآاذ1ةآ١وفيك١ث 

صشإنًحراكاثصث

عيربلغآصثلز همن لعير؛_آةه يهء ئي—ل وما آلخنزر ولحم وأليم آلميثة عثهكم حثم ?ج^؟إةتا 
و؟هئمحيء؛مّ ئنآقّ عقي ولاعناي 

التفسير:

ولاط\همذ متلثا مباحآ كونه حالة افه رزق، من كلوا جيعا، البشر تعال اش بماطب ~ ١ "٩٦ ١  ٦٨
العاصيبفعل يأمركم اله العداوة: هال.ْ ومن العداوة. ءل١هر لكم عدد إله الشيْلان؛ الك، متتبعوا 

لوهوؤ عليكم. حرم ما وتحليل لكم، الذ أحل ما بتحريم الكذب، سبحانه اش عل تفروا وأن والكبائر، 
(.١٠٠واكهميرت التحرير )انظرت لابمحوهم. تقديره: السابق، الكلام عليه دل، محذوف وجواحا للشرحل، 

النزول:ّسس، — ١ ٧ ٠ 

وحيرهمفيه، فرعبهم الإسلام، إل اليهود ه اش رسول دعا قال: عنهإ اف رضي، عباس ابن عن 
فهماباءنا، عليه وحدنا ما محمد يا نتح بل عوق: بن ومالك، حارحة بن راغ له فقال ونقمته، اض ءن.اب< 

٦ئزلأمح٠اوألتا ثإدايل، ؤ هولهكا- من، ذلك، قٍ، وتعال تبارك اش فأنزل وخثرآمتا، أعلم كانوا 
^٠سث١رلأتهتدوق ت١ذثثآومترثئثاألثن١ءقهء١قأ٠ءآاؤلوكاركث> 
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اكضذر1

وجدناما نتح بل ديتكم، ٌئح لا دأجابوا• رفضوا ارعظيم، القران هدي يبمدا بأن الكفار محح محاذا 
الشر،عن يردعهم عقل لهم ليس سفهاء، ولوكانوا آباءهم أيبون ت لم موبخا عليهم اف قرئ آباءنا• عله 
الخير؟إل ترشد«هم ميرّْ ولا 

تفهم،لا وهي يصيح؛الهائم الذي الراعي الإيان؛حال، إل وداعيهم اممه كذبوا الذين ث " ١٧١
الهدى،عن عني بخير، ينطقون لا بكم الحق،، ءرع ّعن صم المكذبون هؤلاء فقعد، للصومتح تنقاد ؤاب 

يتفعهم•ما يدركون لا فهم 
رزقاكم،الش الخلال ايتالدة الأطعمة لكم بما قد ورسوله، باق صدقوا الذين أبما يا -  ١٧٢

.وحد0 تعبدونه له معلسن حما كتتم إن ، والفعل بالقول نعمه عل تعال افه واشكروا 
وهيشرعية، بملريقة متذح التي كافة الخبائث،، تحريم ذكر اكلماُت، إباحة اضتحال ذكر لها - ١٧٣

والهلحال،كالكبد الخامد غير الفؤح الدم عاليكم وحزم والخراد، ملث، المن البحر ميتة لا البر، منة 
شيناثبد ول؛ الشديد، الخؤع بجب، الضرورة ألخأته فتى افه، لغير لبح وما كله، الخنزير لحم علميكم وحرم 

غفورافه إن خلiلئ،. ز علميه ذنب فلا إسراف،، ولا إفساد غير من الحرمامت، هده من فآكل الحلال، من 
صنيآنثترهتعال؛ لقوله البحر؛ ميتة ، ٧١٥من ابمهور حمحمن ءوتد كثير؛ ابن الخافخد هال، ب|م* رحيم عباده، لذنوُب 

وصححهاى ميتأهاا. اغل ماؤء، ءهوالهلهور البحر: ل توله والس السدوالوءلأ ول المححح. ل الع،ر وحديث [ ٩٦]الماتدة: 
الخاكموصححه ١(  ٣٦/ ١ الترمذي ينه)حملل الترمذي اله نيا البخاري وصححه ( ١٠١ا/**ا، الطهارة — تن )الالترمذي 

)ثممحصح؛ه عل متفق صحح الغوي: وتال، ١( ٠ ٢ / ١ رالعرفة صحبع حدث البيهقي: وهال، ١( ٤ ٠ / ١ )التدرك الذمي وواتقه 
(.٦٧/ ١ ماجه ابن تن موالألبانر)صحح (. ٦١٢١/ حيد)الضير إٌثاده كثيرت ابن وقالي اللقن، ابن وصححه ( ٥٠/ Y المنة 

والأستساءلاته1الفوائد 

•ومحلل محرم فهوالذي تعال، افه من الأحكام مصدر ١- 
الخبائث،.وم، الطييامته، تعال افه أببح ٢" 
الخل.والأشياء الأصل ٣- 

والشبهايتي.الشهوايت، ابلع محريم ~ ٤ 
العاصي.للإنسان بمول الثيهلان — ٠ 

الشرك.ل الأباء بتقاليد ثلتوا الكفار ٦- 

به.الانتفاع لامحوز الخنزير ز ما وكل الخنزير، ولحم الميتة نحريم ٧" 
بالويتته.تهدئالحياة عندما أي• بمدرعندالضرورة، افه ماحرم أكل جواز ٨" 
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أثارولكنه والعادي، بالباغي الراد طي ول؛ اصهلراره، سٍب هتا يع، الثسميْليت'ُل؛ الشيح ال ق ٩
 jؤئتتي\غئلزفيصتوهوقوله: الخؤع وهي المخمصة، المذكور الاصعلرار سب، أف إل آخر وضع م

ؤئ1تيت قوله ق للإئم، التجام، والعادي بالباغي الراح أف إل وأثار ٣[ ئدة:  lit]ه لاقم •ءيتثةجاي،تي 
الآعشىتقول ومنه المائل، والمتجانمرت ٣[ تالائدة; ه مثجايب ضن آقثلرؤاءئ»مق 

لموايكاأملها من قصدهمته وما ٧؛؛^، التامة ججر عن محائف 
مغهاُمايمهم وهذاغاية لإثم، ، كلاهمامتجانفوالعادي الباغي أف الأية من قيمهم 

المعاصيإل لإبمافم للعباد الشٍءلاف ,>؛تها اكي جل والالوسائل من والحذر التب، إل -الدعوق ١ ٠ 
والعواية.الصلأل، وءلرق، 

أكلنحريم ؤ، المائدة سورة من الثالثة الآأة ل ورد رُما الحيادت جيل محمد الدكتور الأستاذ قال — ١ ١ 
هدهبآحد موتما عند الدم بانحياس تشترك جيعا فإنما الح؛ أكل دما والنهليحة، والمتردية، الموئوذة، 

وباكالوتكاثرها خصبآلتموالخرائيم مرتعا داخلها والملوث المحتبس الدم يشكل حيث< الذكورة الهلر3، 
وخريجالشرعية( بالهلريقة )ذبحها تدكيتها وتم حياة وفيها أدركت، إذا ولكن يأكلها مى إل إنتمالها 
الدمشرمب، تعال افه ررلحرم أيضات وقال حلألأرا. أكلها يكون الحالة هذْ ق قاتما دمها من الأكبر القسم 

هوالمقؤح فالدم والهلفيليايته. والفيروسات الخرائيم لبعض موطنا يكون قد لأنه )السائل( الممؤح 
حالةق العوامل هده من خلوه من للتأكد صارمة مقاييس اليوم العي٣٠ يضح لذللث، لتكائرها بيئة أفضل 
حيدزرعي كومعد المجهرية( الأحياء المايكروبايولوحية)عالم الدم؛المختمادت٠ يستعمل ك،ا يالدم- التجع 

(((.Blood Agarمى)وتلمموها هتامئة مادة ممونه فحمه المراح الموذج ق وجودالخرائيم عن للتحري 
نقلهاللإنسان;ق الخنزير يسهم ال؛ني الفروسية رءالأمراصى البارت محمدعل الأستاذالدكم,ر "قال ١٢

ؤيصييهالإنسان، إل منها بعضا وينتقل حقا، طويلة الخنزير ميب< الص الفيردّية الأم.اضبى قائمة تعتم 
الضالأمراض هذه وبعض 5ا5د(1اهد(ق الممدرا( حيوانية اربالأمراض الأمراض من النوع هذا ويعرف، 
فإذارئيسية بصفة الإنسان تصب—، التي الأمراض بعض وهناك بسيهل، وبعضها خهلثر الإنسان تصيب 

مرةالإنسان إل ينتقل ثم ومن كبيرة بكميايتح الخنزير خلايا ي الفيروس يتكاثر الخنزير إل الفثدوس انتقل 
وعنتلعدالخنزير، خلايا ق الفيروس يتكاثر الأحيان بعضن وق الضروس محقالت، نتعثر أن بدون أحرك، 

حديدفيروس حرلج لذللث، نتيجة ومحدث الوراثية؛ الصفامت، ق له مشايية الخنزير من أرمحا بفيروسايت، 
اليالبكمية ارالأمراض أيضا: وفال الحزيري. والفثروس اف الإنالفيروس بع، مشركة صفامت، محمل 
إلالإنسان:الخنزير يخيا 
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•الكلوسريديا ميكروبات ٥. لستر. داء ٤. الريمي1ت. داء ٣. المالونيلأ. ٢. انالطة. الحمى . ١ 

السبحية.الكورات ميكروبات ٨. الأحرى. اللأهوائية اليكرويات ٧. الخبيثة. الحمرة ٦؟ 

الأمعاء..يرسينيا  ١٣.الدرن. ١ ٢ الياسوريلأ. .ميكروبات ١ ١ الراعوم. .مرخى ١ ٠ الخنزير. دوساريا .٩ 
والتوزيع(.لسر عودة الالدار ٢ ١ ١ - ١ ٦ ١ الخنييرص\<؟\- تحريم الفتهاي الطياوالأحكام )الأّرار ٠ الرتوية« اصلورة . ١ ٤ 

ربانموتما ضارا، كون ألكلها لأن افة أكل m الول ؛ ٣١الحبال: حمل صد الدكتور -قال  ١٣
الدورةتتوقف موتما عند إنه حيتا اليتة، لحم آكل ال ينتقل قد أوهلفيل مني جرئومي نتيجة،لرخي كان 

وتنتقلللامراضى، مسببة مؤذية وتصح الخم، ق ء؛لأءعيا الموجودة الخراثيم وتتكائر والنفس، الدمؤية 
موادع؛ه ينتج اليت< الحيوان أءضاء نحلل أن كإ فارآ، أكلها مايجعل عضلأت4، ال الميت، أحشاء من 

غارة((.كيمياوية 

لْو.غل وص والمهيمية، السمعية الصفالت، فيه نحتمع عشبي و لاحم حيولأ الخرير ٠٠أيضا: وقال 
مفترسوهؤ. هاإ فيكنوتمم بشراهة والنجاسايت، والفضلأيتح القامايت، فيأكل قيء، كل يأكل القدارة 

الأيةوصفته كإ رجا، كان لذللث، إ أقرانه ه جيفحتى الحيف، يأكل كا وغثرها، والفئران الحرذ يأكل 
ء١ئلته١عل حتى الغيرة عديم أته فضلا الكريمة، 

للإنسانينقلهاالخرير الش والأمراض مرضا، ( ٤٥٠تقارب،)الخريركثيرة تصيس، التي الأمراض إن 
العلفيلية(.عثر )الحمية العضؤية الأمراض والثاي: .ية)الطفيلية(، العادالأمراض الأول: نومن، عل 

الطفيلية(:الأول)الأمراض الوع ضن 
ونحممصوقاتل، حْلثد بعضها الإنسان إل طفيليا مرضا )٠^١( من مايقرمط لنقل وسيط فالخرير 

يبقىلكنه الأمراض، بقية بمقل الحيوانات بعض وتشاركه يا، معي. وبائيا مرقا ( بنقل)^١٣بمفردْ الخرير 
أهمها:محتلمة يطرق، الإنسان ال الخرير من تنتقل الأوبمة وهده الأمراض، لهده المصدرالرئيس 

()٢٣عن تقل لا وهي مهنية(ت )أمراض منتجاته مع التعامل أو تربيته أثناء محالهلته طريق، عن — أ 
والزحار،العميقة، القعلور من أنولع ومنهات والبيهلريغ(، والمجازي الزرائس، عال غالبا تميج، وباء 

البثريالساري.الفم والتهايتج الع.ماءية، اليابانية والحمى والزحارالنفي، والديدان، 
الرحار،منهات مرضا، ( ٢٨)عن تقل لا ومي بفضلاته: والشراب، الطعام تلوث طريق عن ب— 

والدودةالرأس، وثوكية والمقلطحة والكبدية القفذية والديدان الوشقي، والأنهام والإمكاريس، 
وءيرهااالحلزونية، والثعثرايت، الخزيرية، المسلحة 
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وداءالميمات، داء منها: مرصا، ( ١٦)من أكثر يهص، ومنتجاته: لخمه تتاول، طريق، عن، ج~ 
الشريطة،الخلزونية والدودة وائل، وداء الكبدية، والدودة المالطية، والخمى الخنزيرية، الحويصلات 

وغيرها.والسل، 

الطفيلية(:غير العضؤية الثابير)الأمراض النؤع ومن 
(،Growth Hormoneالمو)هرمون من كبيرة كميات عل الخرير جم محنوتم، السرطان: أ- 

لحممحيأكل رطان بالالإصابة تزداد يذنك (، Gonadotrophis)اكاّالية للغدد المئية والهرمونات 
الأمعاءوسرطان الخزير لحم اصتهلأك ي؛ن قؤية علاقة وجود الطبية ات الدراسأظهرت ققد الخزير، 
وبميانةوعنث، الثدتم، وسرطان الحش؛زا، محي عامة بصورة وا،لرارة والكد والبنكرياس والمستقيم الغلغلة 
خاصة,بصورة الرأة صني الرحم 

لحمهأنسجة لع متداخلا الخزير ل الدهن يوجد والقلمت،: الشراين، وأمراصى السمنة، ب~ 
والدجاج،والواستح، والغنم المر للحوم حلافا ماح، يرديا)أحمر لحمه لون يبدئ لذلك كبيرة؛ وبكميات 

الخزيردهون أن فضلا العضل، النسيج عن مستقل شبه دهمح، نتج شكل عف الدمن، فيها يكون ادكٍ، 
الحيواناتبخلافه سهولة، بهضمها عف للإنسان الهضمي الخهاز لنزي،ات تقدر لا الدير المشبع التؤع ْر، 

الضار،كالكلمرولر الضارة، الدهونات ؛ازدياد الإصابة ذللت، مسببا العشست،، أكلة المجرة 

منالتالية بالمجمومة الإصابة عف تساعد؛دورها التي ( DUslipidemia)الثلاثية والغليسثريديات 
الدم،وصغعل والدماغية، القلبية الوعاتية والحلطات المدUi، والذبحة الشرايين،، كتميب، الأمراصى: 
خهليرة.مرصية مماعفالت، من ذللثؤ ومايتع اايوزإ، وداءالسكر منة، والالمرارة، وحموان 

(،Uric Acid)اليوليلث، حامض من كبيرة كميات عف الخزير لحم محتوي، المفاصل: التهاب ج~ 

هذامن ٩./ • من ان الأتيتخلص ؛يئها ، v./ عن يزيد لا منه هليل، قيئ من( إلا يتخلص، لا جسمه إن حيث 

الكف.ق وأمراض النقرس، وداء الفاصل، بالتهاب لحمه آكل( بإصابة مسببا الحامض،، 

دالامداذدلالهستامهم، مركبات من، عالية كميات عل الخنزير لحم بمتوكا ية: التحئالأمراض، د~ 
(Histmamine and Iniidazole ) الأكزي،ا،مثل: جلدية، ية محثأمراصا أكليها صد ميه

هدْفإن مطلقا أكله عن الخزير لحم آكلو امتخ واذا وغيرها، العصبي، الخلد والتهاب واد،كة، والشري،، 
بحدوثها؛١.الخزير لحم أكل، ئ، ينيثبت ما إ تحفي، التحسسية الأمراض؛ 
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ماتأكاؤيك١^^!؛، عتاظلا ُهء وئ£رورى مر<آلخكتفا أيزدآقد مآ ذكثثؤن آلخيكث>  ٤١,ؤ 
همأز.عداب ول4لم ولُدئءقيهلم ألمنة اثثبجم تحًقنثهم ولا ١^ إلا ئلؤنهم دذ 

هدألكارأ0؟ذصآ'تمحأدالهدئ\يج\ؤ&ظو\آلمملأ 
رزأآلثرأن محن أو؟ بيد زؤمايى الكشس< آحقنزأؤ آق-مت وإن  ٦٣^كردألخكئث أممث يآة 

ؤآلكنسوأكتءواوآلملقا=كت اممي وألممع_«وإيجتأوسءاس مدآلصمق وجونم' 
بآلة وق وأكافن ١لتجيل ثابن محآلتسنك؛ذا ويكنب أكسزؤثإ حتوءدبي ٢لمادمق وءاى 

يجتنيألصى ذأتأسآت ؤآقمي( عتهدط إدا ثهدهم ؤآلثؤبجيى الزؤْ وءاف وآذارآلصاوْ 
مأث1ءلىلإآئثمز0.ه

التمثرت

صفةوثان والهدى، الحق من التوراة ق اض أنزل ما تحفون الذين والتماري اليهود عياء إة ~ ١ ٧ ٤ 
ناريوردمم حراما إلا بطومم ق يأكلون ما هولاع الدنيا، حهيام من حشر عوضن لقاء ه؛ محمد تبيتا 

موجع.عياب ولهم ذنوبمم، دنى من ولابملهرهم القيامة، يوم رصا كلام اض ولايكلمهم جهنم، 
لصبرهمفعجبا المغفرة، عل والعداب، الهدى، عل الضلالة اختاروا الحق عن البعداء هؤلاء —  ١٧٥

النار•أهل، صو عل دجرأمم 
اليهودوإة فحثفوه. الثابتؤ الحق فيها رسله عف كتبه ثرل تعال الله أف سبب العياب ذلك —  ١٧٦

عداءوق الحق، عن بعيد خلاف ق وهم ببعض، وكفروا يبعض، آمنوا بآن بينهم في،ا اختلفوا والنصارى 
اكيدللموص.

كلالحبمر وإن،ا الغرب، أو اكرق نحو صلاته ق المصل يتوجه أن ق محصورأ الخبمر فعل ليس ~ ١  ٧٧
منكافة وبارمحل حميعا، المنزلة وبالكتب، وبالملائكة، القيامة، وبيوم تعال، باق الإنسان يؤمن هوأن الخير 

الحلم،يبلغوا ولر آباؤهم مامحت، الدين واليتامى قرابته، لدوي ~ له حبه شدة مع — المال وأعطى تفريق، غير 
العون،يطالبون الذين والسائلين مالهم، عن انقهلحوا الذين والسافرين الحاجة، أمكنتهم الذين اكين والم
وأوقلمستحقيها، الزكاة وأدى أوقاما، ق الصلاة وأدى بالفداء، والأرئاء الأسرى لتخليص الرقاب وق 

بينحمعوا الذين العالية اادرجادت، أصحاب هؤلاء القتال. شدة وق والمرض الفقر حالة ق وصبر بالعهد، 

منه.وخافوا اطه عقاب حدروا الذين و.هم والعمل، بالقول إيإمحهم ق صدقوا الل.ين هم الصفامت،، هده 
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اكال،البأس أن إل آخر موصع j أشار وص بالبأس؟ اراد U سا يمح، »لم الشضلي: الشح قال 
كإ[ ١٨]الأحزاب: ه ^ؤهاخ،لأميهمهامإيتأوإذُيآمثآتآصرإلاميلا ؤ وهوئوله: 
الكلام®.>>سا3ا من هوقناهر 

والأسساظت:الفوائد 

الحق،-يكتمون الذين، مصتر بيان ١" 

كالإكراه.نادرة حالات إلاؤ، تعاق،، اش صح بجان العناء عل بجب ٢" 
بمإإ،ايىساؤ،سالإطنوالأمالاضامح.

منةني كل ؤ، عاهة إحداهما هائيتان: سا ه بتصب حصل ١١عاشور: ابن قال ٤— 
فالأحسنأوالذم الدح معرض j، التممرة الصفات ذكرت إذا أنه الفارسي عل أي! عن مل فقد انمون، 

بتقديره نص-_،ؤوأمحنجه نر أى الثانية: الفائدة موصوفها. عل حارية كلها تحمل، ولا إعراببما، لف أن؛٠١ 
<.١٣٢)التحريرواكور: الصر®. مي الش صفتهم ومرية الصابرين، حصيصة عل تشيها أوأمدح أحئير 
(. ١٧٧)الأية j، والصادقغ، التمح، صفات بيان ٥- 

حمام.j دائأ يبقون وانمارتح، اليهود متر كتحهم j اختلفوا الذين( ٦- 

-٧٧
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السليمة،العقول دوي يا للمحتْع امنة حياة القصاصؤر عقوة حكم ي ~ الئا٠اص اتها ~ ولكم ~  ١٧٩

ورصوكمال لنه التلاعن أهل هم اليمة المقول أصحاب وهؤلاء الدارين، ؤ القه عقاب نحدروا كي 

ممييأغك آئق سُ-هم زمث ١ فإفك ميمن آلمد تتشئؤق الين ؤ ت تعال قوله قوبدليل الكريم 
أزلمحأألأيه]مم:ح\[.

النزولسب — ١ ٨ ٠ 

معلايرث فكان ه حثداآليمبميه ؤ,إنرق ت قوله عنها اف رغي ماس ابن ن عب 
تثيثاآلتدشدأجؤت يهل ولأبجمو ؤ هذان يعد اف فأنزل الأم؛ين، كاث إن وصيت إلا غيرهم، الوالدين 

ارو١لدين،ميراث >سحانه اف فهن ١[ يحوآبجاءطيهآثثه]اسء:ا ٥^؟،- ينا
(.٢٧١ا/ ابح )التستر ايت،. مال لتيثج الأفريين وصية وأم 

التيبالأرض يموت أن وهويكره بمكة وأنا يعودم، هق الّثي جاء قال• ءأٌ دقاص أبا بن ّعل عن 
فالشملر؟هلت،: لا. قال: كله؟ بإل أوصي اض رسول يا ت قلت، عفراءار. ابن اف يرحم  ٠٠ئالت منها هاجر 

—ساام وصحح . ٢٧٤٢٣٠بر — الوصايا — اليخاري )صحح كثيرء والثلث خالثلث ^ ١٥الثيث،؟ ت قلت لا، ةالت 
(١٦٢٨برتم بالثلث الوصية باب ~ الوصية 

(١٨٧؛/)t_ احمد )احرجع لوارث،؛. وصية لا حقه حؤ ذي كل أعمل اض ُُلف ^ ١٥أنه ه عنه وبت 
ممتيرة،يوامد ك حجر ابن الخافظ وذكر لوار'ث،بر»ماآاآ( وصت لا جاء ما باب، الوصايا- )المنن- صحح -لن وتال: والترمذي 

<.١ ■ ٠١٠ المور)الإرواءبرقم نقلاصن متوار، إن* وتال،: الأيام وهس <. ٣٧٢م/ ايادي )تع متوار انم الشالي صن ونقل 

الممثرت

مالهمن بجزء فلثوصى مالأ ترك إن الوت عل أحدكم أشرف إذا - الومنون أبما ~ عليكم رصي، 
الوصيةحكم سح ثم اف، عتافون الذين التئن عل واجب وذللث، والإحسان، بالعدل والأهرب؛ن للوالدين 
الورثة.لغير الوصية وبقيتا للوارث، 

ممحاف إق عؤ. من عل الاوف_، فانيا ا،لوصي من سمهها ما بعد الوصية هذه عم فتى — ١٨١
بنياتكم.عليم لأقوالكم، 

منوقع ما له والموصى الورثة فأصلح؛م، عمدآ، أو حهلآ الحي عن ميلأ الموصي س علم فتى "" ١٨٢
عباده،لدنوص، المغفرة عظيم اش إن التعديل. هذا ق علميه ب، ذنفلا الحؤ، بإثبات الوصية سست، الخلاف 

كثثدالرحمةبمم•

٧٩ .
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تلكأئتلهصكم ين آلييوك> مل "كب آلم1سامَةما عيهكم كثب >^؛ ٠١٠أق؛ي أيها نؤ 
وعقلر آياي يى سمريده ؤ أو ة؛إدآثا قثتامحك ثمدودايؤ ثنموف 

ىعلإلآ.ثآنصومجانآوت 
تندكاينوتنقت مدر ^لمز٠ائ فه أن—زث، هتشونأأج^ُثبمررمضا0 "كنتم 

منآديث\ةِمثرهمئْ عق آو نخبمسا حكان وش أقبرهيثنه قيديتآؤ متن يآلمرناؤ 
آش'قفزضكياوأ آس يخآصَوسوأ أشُحصؤوبم تثن;بمن 

دعنْآحيب نرش عي بمتثادى سثآهى ^٥١ ?وأ يثخزوُى 
آلهثابلخمحرتئن تئدوث.y، لتأ4لم ومحتوأءف ثثانئبمتوأق إذا آذغ 

محثاؤقأسأءظلممخلا هم ظ* خب لهن لناس وأنم ؛ ٤٥ذاس نكايحأمن آزئأ<إك 

عنكموكوأنئز ميمثطك وثأ* آقز ألتثا٢لث( ي0ألأمذ؛هخأ يىآ-كلآلآّتود آلآ.تص آيتظ 
بجلآقرجمصصرمحث.هئأد أش ئدوث 

القرء

التقينمن تكونوا كي السامة؛ الأمم عل اف فرصه كط الصيام، عليكم قرصن المؤمنون، أييا يا — ١  ٨٣
العيادة،حذْ الاه؛نإم أحدها: للتشبيه، أغراض ثلاثة عاشور ابن العلامة وذكر لمحارمه. المجتنبين ف، 

متميوذللئ، للمسلمين، وشرعها لمين، المقيل كانوا لمى الإسلام قيل اطة شرعها لأما حا والتنؤيه 
أنالعبادة بمذْ الكلفين عل مؤينا بايسامين التشبيه ق أف الثانرت والغرض ووفرةئوا-يا. صلاحها اطراد 

->راوْللقيام العزائم إثارة الثالث،: والغرصن الماعبر. ل أسوة بالغير الافتداء ز فان الصوم؛ هدا ستثقلوا 

وماالصيام لحكمة بيان ه وتئانممنمأق وهوله: الفرض. هد.ا قبول، ل مقصرين يكونوا لا حتى الفريضة 
؛(.-١٦٥ -٥٥  Y١٥٤/ والصر: )التحرير لمحب،. لأحله الفعول، قوة فهول ئرع، لأجله 

عليهيشق مريضا المكلفين من كان فتى رمضان. شهر بأيام محددة أيام صيام عليكم اش فرصي " ١٨٤
منءد.د صيام عليه ومحب يفعلر، أذ فله ~ تقريا كيلا ( )٩٨مسافة — نمر مر مسافرأ كان أو الصيام، 

وهداوالصيام. الإطعام بين محيرون فهم صيامه، يستطيعون الدين وعل أفهلرها، التي الأيام بقدر أحر أيام 
واحل.،مسكين من أكثر أطعم فمي ممر، من أوصخ الم، من صخأ نصفح فدر للمسكين يكون الإطعام 

.٨
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تعلمونكنتم إن الفدية، ْع الإفطار من لم محر والصيام ثوابا، وأكثر أفضل فهو الفدية قدر عل وزاد 
أياممن عدة وصوم الإفهنار رحمة وبقيت، تليها، ام ؛الآية العام التخيثر هدا ئخ ثم الصيام، فضل 
والسافر.للمريض أحز 

أيادمذ كان ه ^^ُفدتةمحامتك؛ني نزلت، ررتا قال: ه الأكؤع بن ملمة عن 
(.٤٠• برقم٧  ٢٦باب الضر، - )صحيح فنسختها«. يعدها التي الأية نزلت، حتى ويقتدي يفهلر أن 

إلللناس ماديا الغ أنزله فيه، العظيم القرآن بنزول تميز •لا الصيام؛ شهر فمل تعال الغ يدكر ~  ١٨٥
الشهرمنكم حضر فمذ والباطل. الحق ين الفارق بيان وفيه اض، هدى عل الدلائل أوضح فيه الحق، 
أنفله قصر، مفر افرأ مأوكان الصيام، عليه يشق مريضا كان ومذ تباره، فليصم مقيا صحيحا وكان 

بكميريد ولا عليكم، ثر التيالرحيمى اف.ءان.ا يريا فيها. أفهلر ام الأيام تللث، عدد يقضي ثم يفهلر، 
ماعل الفهلر عيد ل تعال لغ والتكبير بالدكر الصيام ولتختموا شهرآ، الصيام عدة ولتتموا المشقة؛ 

ءئه،اتالغ رضي عمر ابن عن فضله. عل والقول بالفعل الذ نشتكروا ولكي الدين؛ معال؛ س إليه أرثيكم 
عليكمعم فإن ثروه. حتى تفطروا ولا الهلال، تروا حتى تصوموا رالأ فقال: رمضان يكز ه اش رسول أن 

(.٠٧٦ برقم الصيام — ملم وصحح . ١ ٩ ء ٦ برقم ١ ١ باب الصوم، — البخاري )صحح ٠ W له فاقدروا 

موالوأجيب ألون، يما أسمع قريسمإ، يأل فأحبهم عي عادى — الرسول أ|اا — سأللثإ وإذا — ١  ٨٦
الدارين•سعادة إل كي:بتاوا بٍ(؛ وليميقوا قليهليعوف، المائل، 
النزول:سسك، — ١  ٨٧

لريفطر، أن قبل قام الإفهنار، فحضر صائأ الرحل كان إذا قو محمد أصحاب، كان قال: ه الثراء عن 
امرأتهأتى الإءهلار حضر فلما صائا كان الأنصاري صرمة بن قيس وإ0 يمي، حتى يومه ولا ليلته يأكل 
فجاءتهءسا0، فغلبته يعمل، يومه وكان للث،، فآطالب، أنطلق ولكن لا، قالت،: طعام؟ لها:أصدك فقال 

الأية•هده فنزلت للشي ذلك فدكر عليه. غيي النهار انتصف هلما لك، حيية قالتت رأته فيا امرأته 

ؤدقلدأم١محبجأخمبمةاونزلتات فرحامديدأ،  ١٠فرحوا:فه 
(.١٩١٠،برقم ١ ْ باب الصوم البخاري، )صحح ه؛ ءآتظمثسصأقع؛ؤ.آلآمؤ 

دممحآلإة-ألآمحسآمحلالآيِه ؤ ارأنزوت«: ة١ل: ه سعد بن سهل عن 
الأسود،والخيط الأبيض الخيهل رحليه ل أحدهم ر؛هل الصوم أرادوا إذا رحال وكان بمزل: 

النهار•س الليل يعني أنا فعلموا ومي يعدب0: اممه فأنزل رويتها، له يتبن حتى يأكل يزال ولا 
C•٤ ٥ ١ ١ برقم  ٢٨باب البقرة، سورة بر تق~ البخاري )صحج 
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التفvذرت

سكنوأشم لكم، سكن ص تائكم، خميع رمضان شهر يال ي ~ الومنون ابما ~ لكم تعاد الد أحل 
الإفطاريعد الصائم نوم عند يبدأ الصوم كان حيتا ائكم، ن■^؛٤ ز أنفكم نحونون أنكم افه علم لهى، 

يجوزالحكم هدا سخ أن يعد فالأن عليكم، وئع بأن لكم، وغفر عليكم، فتاب ~ الحكم هذا ثخ م ن~ 
الأكللكم ومباح الأولاد، من لكم اش قدره ما ؛نكاحهن واطليوا القجر، مهلخ حش جاعهن لكم 

الطعامعن أمسكوا نم الليل، حللمة من ؤيتميز الأفق، ل النور ظهور عند الفجر يطبع حش والشرب 
زمقيم؛ن كونكم حالة اء التنكاح لكم محوز ولا الشمس، بغروب الليل إل اء التونكلح والشراب 

افهسى اكوصيح هذا ويمثل نحالفوها. فلا اطه شرعها التي العفليمة الأحتكام تللث، للأءتتكاف. المساحي 
أحكامه،محالفة ويمدروا ربهم، ليهليبموا للتامحي؛ دينه أحكام 

الفوائدوالامتنياطات!

علللناس تحفيز ذالئ، وق يسره، مقارنته عل القائم القامة لأسلوب اصنعال، ( ١ )٣٨ الأية ق — ١ 
والغراية.الوحشة بعدم فيشعرهاذلك، معها. والتفاعل غيرها، محاكاة إل مياله النفس إذ الامتثال؛ 

النفوسيمرك الذي الترغيب، لأسلوب اتمحوام ه ةثوتو١لإقظلم وآن ؤ قوله ق ٢" 
الإطلاق.عل ه ؤ.ث؛تلخ=قلم الآل ؤإماق ه ؤلثمح؛سو0 الحال الخيرق من يجنيه لما للامتثال 
رمضان.شهر صيام قرصية ٣" 

مى١ش.نميق الصوم غاية ٤" 

كلها.الأديان ?,، ٣١فرض ٠- 
(Catabolisimوالماء الهدم مرحلتي عل يشتمل الصيام ررإن الخبال: حيل الدكتورمحمد قال ٦- 

(and Anabolisim  وحضتعادل )واض والمحور الإفْلار وحض فبعد وخلاياه، الخم لأنجة
وحيةامتصاص فترة إكصال وبعد الخلايا، ق الهامة للمركياُت، البناء يبدأ الصباحي(، والفملور العشاء 

أولا،( Glucogen))الشؤيات( الحليكوحن من الخداش المخزون فيتحلل الهدم، بجدأ الحور 
يالطاقةالخم ليمد وأخيرا ىاثا ( Protein))الزلال( والبدوين ثانيا، ( Fat))الشحوم( والدهون 

وحضلاحقا، صنيكرها والش الكثثرة الفوائد وبمقق؛دللث، الصيام، نمار ق والنشاط الحركة أئتاء اللازمة 
الاسقلأييةالعمليايته خلال من وذللته الصوم، عمل لمجة وفآلية معرفة عليتا الفوائد س عل نتعرف 

أهمها:ومن ماحيه، التي ( Metabolism)( )الأيضية 

ؤ ٨٣
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وجه،أكمل عل وظاتفه أداء من وْال|حة1ته الهضمي الخهاز الصيام بمكن الض«يت الخهاز راحة أ— 
خمستحو وامتصاصها هضمها يستغرق الذي الغذائية( )الوحية والشراب الهلعام تتاول بمد وذللث، 

النوط،ق صامة ١ —٦ ١ ٢ ماب؛ز، تراؤح رمضان ق الصيام مدة إن والامتصاصي(، الهضم )مدة ساعايت، 

الصيامييدأ الصيام حالة ق ولكن، ،، uliaJl؛التزود عتها ولأيتق٠ني باستمرار، تتغدى، الخسم وخلايا 
قوالنم، حئ كان لدللث، الحور؛ وجبة بعد وذللث، الامتصاص( بمد ما )مدة ساعة ١ ١ ٧— بعد الحقيقي 
*تحروا..قوت اف رسول، مال، ءال،ت ْ؛نجٌ ماللث، بن، أنص مم، الحور، لجية تناول، رورة ص عل وتأكيده 

بمدما هرة تقاليهس ويالإمكان بناء، بوجية الحم لإمداد ودلك، عليه. متفؤه ه بركة الحور ؤ، فإن 
قوسممه j، ذللث، حاء ك،ا الإفهيار، وتعجيل الحور امحر ء؛لريو، ■ص، ممكن، زمن، أئل، إل، الامتصاص 

الصوممحقني دلاثج وؤ، عليه. متفؤ، الحور* وأحروا الفْلر عجلوا  ١٠٠يخثر الناٌم، يزال، لا  ١١مال،ت حيّثح 
علوالغراب الطعام من الحديد إدحال، يعدم وذلك والامتصاص، الهضم لاليايتؤ فسيولوجية راحة 

وامتصاصها.هضمها أثناء الغذائية الوجيه 

ز( Migrating Motor Complex)الخاصة الانقباصاُت، آلياته تريع الأمعاء: ئفليف ب- 
ؤ،السابؤ، التمر عملها من الراحة يعصى ومحمق الفضلأيتج، من الأمعاء بتتثليمج الهضمي الحهاز 

والإفرازات،.التقالصاته 

هذهتفعيل يتم حيث، (: Metabolism)الأيضية( )العمالياته الامتقلأب آليات، تشيهد ج- 
وجه،أكمل عل يوحنائلها لتقوم الخلايا، ؤ، والبروتيثاته والدهون لالنtوياتبخ واخدأم البناء ؤ، الألياتؤ 

للمحزونوالامتقلأب الهدم عمليات، تبدأ البناء عملياته وإك،ال، الحور وجبة امتصاصي بعد إنه حيث، 
فتتثعلالخم، ؤ، ا،لراكمة الدهون من وكذللتؤ ويهونه، الكبلُ كلايكوجين، من خاصة الخم نر الغذائي 

إذاالخم إن منه. الحديد الكلوكوز وتكوين، اليروتينر ونحلل الدهون وأكدة كلأيكوج؛ر، نحلل، آليات 
فيعريالهام، أليات، تغيس، الساء آلياته فإن داحله، نر للغذاء التخزين همه وكان فقهل البناء عل اقتصر 

الخمتعرض، عند ملامحه وتفلهر وءلاتفه، الخم j، وترمل، تدربمي،، دهن، استخدامها( لعدم ) الأخ؛رة 
مواصالةان الإنط؛ يتهلح لا فقو أوالرضر، الصحة نر صه الشراب أو العلعام مفاجئة؛انقطاع لشدة 
قواتهوتنشط والتدريبات٠ باياورات، يقم لر إن فانه السالم، حالة ؤ، كالخيس مرصه، مقاومة أو حياته 

قواته،تفعيل يستطيع ولا ، والضعف، بالرهل سيصاب فإنه وأحرتم،، فرة بين، والاحتيامحلية الداتمية 
الطارئة!.الحالات، عند تها الإحتياط وخاصة 
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الصيامأياء المحي ز ( Catabolisin)الهدم عماليات إن المحي: من والدهون السموم إزالة د- 
الجمخلايا ز انراكمة السموم بملرح للاكيد فرصة ذلك موفر (، Anabolisin)الماء عماليات مملب 
لدىخاصة فه، التراكمة الدهون من التخلص وكيلك (، Detoxification)ثنيتها ؤإزالة 

زأنه نحلأ (، Fatty Liver)المحيية الدهون وتراكم واليداتة المنة من يعانون -؛>، ٧١الأشخاص 
الجد(وتحت، الد١خالية الأحشاء ق )خاصة الجم نر المخزونة الدهون من كبيرة كميات تتمحول، الصوم 

نفاياتبقايا مع منها ؤيتخلص فيها الذاتية المموم تخرٍج وت-٦١، ويتتني فيه تزكي حيث المحل، ال 
مركباتإنتاج نيادة عل فيه الموجودة الكولمتثرويا مائة اعي نالكيد ؤر المتحمهة الدهون أن كإ الخد، 

والتخلصالمامة الواد هده باذابة بدورها تقوم واض (، Bile Acids and Salts)المحد من الصفراء 
البمراز.مع ضها 

(AniinoAcids)الأمنية الأحماض فان ليروتغر بالمية الدوتغر: ْح، الجيؤية المركبات م-تكؤينر 

الأحماصىتتجمع الصوم وفير للخلايا، الأمامية البنية تشكل بدورها دالتحر له، الأساسية الوحدات هي، 
(،Interconversion)لها الهلا3، وامع ، ۶١٥نحول( د•بمدث الكبد ؤ، الغداء هدم عمليات عن النانحة الأمينين 
حديدءأنواع لصناعة (؛ Purities and Prophyins)والمروفغ، 'كاييودين، أحرتم، جزيئات ْع ددجها 

الحيوية.المركبات من وغيرذللث، والهرمونات، والثلازمية الخلمؤية البروتينات ٠>، 

العلاقةذات )الهورمونات( المياء الغدد الصيام يمؤ،كن وتتشيهلها: ارص،اء الغدد منفلومة و— 
علالجؤية هرموناما ؤإفراز تقليم نر وءلاتفها أداء من الامتصاص بعد ما قرة نر الأستقلأب بعمليات 

مثلالعام، حلوال، ومتغيرة ثابتة يومية ولفرة يوميا، لها والتنبيه التثييْل اليات بتنشيْل وةللئ، حال،، أتم 
وهورموبي(، Growth Homioiie and Insuline)المووالإئولن، هرمون وهما البناء، هرمول 

أخرى،ناحية من هدم كهرمونات (، Glugacoii and Cortisol)والكورتيزول، الجوكاجون 
وزيادة(، )H)؛IAالبول لإدرار الضاد كالهرمون وتتشيهلها، المطلوبة الصإء الغدد بقية تحفيز وكذلك 

وقوةالأملاح، معدلات ۶، والمحافثلة البول، أملاح ولركير الماء، لامتصاص الكي، صل، عي، القدرة 
الصومأيام بمرور الخاصية هازْ وتتحن الهلبيعية، معدلأما صمن الدم مصل، 3، )الأسمونية( الماصح 

 )j يعصؤ، مايته إل الشهر ؛^-١^ من، الصوم ماعات وامتداد الحرارة درجة ازدياد من، بالرغم رمضان
اومالإفهنار( )قبل ماء رمضان مائة نر الدم مصل نر الأسموزية المعدلات أن وجد حيث أ الفصول 
الألية.ءرذ0 الخم ويتهيأ يتأقلم حيث منه، الأول( للأيام صباحا بدايته 3، لمعدلأما 
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خلالمن اتاء صخ عل مقدرة الشرى للجسم جعل هلث اف إن للء\ء: )الداخيب( الذابي التحرير ز— 
العميانأساء الماء إذيتكون ا-بمم، خلايا جيع ق نحدث الش العديدة الكيميائية والتحولأت العمليات 

يوميا•لر نمق إل ثلث من الماء هذا كما العناء قدر وقد (، Metabolisim)المختلفة الأيضية 

مكعبملم ( )٤ يتحرر الصيام حاله وز (، Intrinsic Water)لياء )الداخل( التحرر مي وي
لالصوم أيام بمرور كميته تزداد )والذي الكيد كلأكوحن من واحد غرام كل نحلل عد الماء من 

عليالمحا وصولا الصائم! عند للعطش ومزيلا للجد، الداخلية التروية بدللثج محققا رمضان(، 
أعلاه.جاء كط (، Serum Osinolality)الدم ق للأسمونية الطبيعية المسميات 

داخلياطعاما له خلق فقد داخليا ماء للإنسان اف خلق كا للجلوكوذت )الداخل( الذابي( التكؤين ح~ 
العناقةمصادر أهم من هو )الذي أخرى مرة اُبملوكوز بمع اُبملوكوز أكسدة نفايات قمن أيضا! 

(Lactic acid & Pyruvate)والمروفيت اللأكتيلث، حمض من كل بمحول حث وخلاياه(، للجم 

قجديد جلوكوز وقودألتمنيع فيجعلها الكبد، إل الممايات هده تتوجه حيث، أخرى! مرة جلوكوز إل 
يتكونالذي غبمر الخمض؛ن،، مذين من الخديد الخلوكوز هدا من جراما ( )٦٣حوال يوميا ويتكون الكبد، 

(((.Glycerol & Amino acid)الأمتة والأخماض ا-بمليرول من 

ماوحس، الصحية فوائدْ أهم فإن الصوم عمل آليات عن أعلاه ذكرنا ما عف ُبناء أيضات وقال 
الأمراض،من لكثثر وشفاء وقاية المجح الصوم يأل — فيض من وهوغيض ~ حديثا الطن، إلمه توصل 

الكر،وداء الدم، صغهد كارتفاع مضاعفات، من يرافقها وما — منة الداء — الوزن نيادة أممهات من 
والتهاب،الشرايتن، وتصيس، (، Metabolic Syndrome)الأمية والمتلازمة الثال، المع من خاصة 

نحتلم،ق الوظيفي والقصور -، الكبد ثثخم الدهض— والكبد المرارة، وحموات العظمي، المفاصل 
ؤيقويالعضل، وابهاز الدمؤية، والدورة والقلم—،، الناعق جهاز يقوي الصوم أن فضلا الخسم، أعضاء 
منبالصوم مرضاهم علاج إل ي؛ر، ارنفالأطباء بعض ويوصي الإنسان، ق الذهنية والملكات الذاكرة 

الضارة^والعادات ية، الخنالرغبة دجهمح القهري، الوسواس وعصاب، النفي، القلق حالات؛ 
الإي،ان،نمق، والصبر الصبر، مدرّة الصوم إن حيث، عليها، والإدمان والخيرات والخمر، كالتدخين، 

الط_،يكتشف، وفد إرادته! ؤيقوي السلوكية، وتصرفاته وشهواته أهوائه عف سيد الخقيقي والصائم 
٠وعلاجا٠ وقاية للصوم الصحية الفوائد من كثيرا مستقبلا 

أوالقضاء.الفدية ودغ ب١لإفهلار، الرصى من الصيام لايستملح لممس الترخيص ٧— 
الكريم.القرآن نزول فيه لأة رمضان شهر عقلممة ٨~ 
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ذلك.بعد والقضاء السفر ل الإفطار جواز ٩" 

تعالتراقال عاشورت ابن قال يعلمه. عبادْ من قرس تعال اف وأن ااادعاء، امتجاية يشرى — ١ ٠ 

ه،نأت\تثأكع؛ثادىعي ؤ قوله: من لظهوره إيجازا قريب؛ إي >؛،-%؛: فقل مل: لر و^ 
ئولتعال افه أن إبمام وهي قرآنية، لهليقة دفيه باكعل• منهم واقع غني مفروض الموال أة عل وتنبيها 

منالعبد قرب شدة عل تتييها النيئ.؛ ومحاطة عف يدل ما ١رافهل ق حيف إل ه؛ ينفموالهم عن حوابم 
دعواته،منجو0 رمضان شهر أف ؤإل الإجابة، مرجو الصائم أن إل إيإء الأية هده وق الدعام. مقام ق ريه 

(.١٧٧- ٢١٧١; )التحريروالصر: رمضان«. من يوم كل انتهاء عند الدعاء مشروعية ؤإل 

-جوازسوالآكلواكربطلأ
الاعتكاف.عف الغة عقد عند ا-بمءإع مجوز لا — ١ ٢ 

الشمس.غروب إل الفجر حللؤع من واباع، والشراب الملحام عن الإمساك وجوب — ١ ٣ 

اللءحق.ق ك،ا الفجر، برؤخ محورة ~ينظرت ١ ٤ 

أفا؛تواآمؤإل هميئامن قآط>رأ ا-دئفاءّ قدرأبماإث و ؤ
مآنوئيحم،آلؤ وآلحج ّلدنابجا موآنث، ضهم، ■شآلآه_لت وأستِفلمو0أو؟دثلودلك ألإئوِ 

أقهمحأيدوأ آويهتأ من وآتوأ آقئ س آلإ ووئ ءلهوةثا ين آكثوم، تأنوأ 
المتدوأ وثُ ستتؤكؤ أنين أقه سخسفي وقiتاJوأؤ، أوأ هشلإقفني>ك 

ؤ0?وآ مكسجمإثآثض0 ءنئنهم -ثئ متثننئمعندأنتحيممتإب 
?وأسئفإلأٌممدار< هإزأنموأ قست لا ئٌؤلجأؤ ''ج؟ أئنعسنيبم 

عوؤأةعكوطههسئ.فيم\أتتئ عومخم ؤصاص١م٢مئ وأ.لرمنت 
نحث،أثن آليدقموكءنزر١ف إل وثه ؤ؛ ؤآمقوأ آته أن ثأعئثوأ أتة 

الضرت

الحكام؛إل الرشوة دفع عن ينهى ك،ا شرعي، وجه بغير الناس أموال أحد عن تعال اف ينهى - ١  ٨٨
عليكم.ذلك تحريم تعلمون وأنتم بالياطل، المال من هدر أحد عل ليعيتوكم 
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النزولأسب " ١٨٩

الأملة؟حلقت ؤ" افء رسول يا قالوات أيم رربلمتا ت قال العالة آبي| عن ا-بميد تادْ دحاتم أبير ابن أحؤج 
السالمإنلصوم مواقيت اش جعلها يقولت ه إلثاي0 هلهم،مو؛شت سلوثنشنشآلآهلخ ؤ اش: فأنزل 

الرشلفيتقوى قتادة، عن حن ند ببتحوْ اكجري وأحرجه دينهم"• ومحل ائهم نوعئ-ة ؤإفطارمم 
(.٢٨٦\/الصحح )التمثر الرمل. 

يانؤودسأل\ر الهت فأنزل ءلهرْ، من الست أتوا الخاهلية ق أحرموا إذا ءكانوا ^ 13>ءقبم الثراء عن 

اكزئذئآؤهايم«.وأمأ آمهمل ت-آؤأاكئدت 
(.٤٥١٢برتم ٢ ٩ باب ~ اليقرة صورة شر ~ البخاري )صحح 

Iاكفسيمس 

الصأءا؛4أن فيدكر والنقصان، بالزيادة شهر كل ز الأمله أحوال من والحكمة الفائدة تعال اش ينز 
بوقت،المحددة عياداكم أوقات التاّس ثها يعرف علامات بأيها ت تعال افه فأجاب، هوعنها، التيي ألوا سه 

بأنالخاملية، بموروث الاقتداء الخير عمل وليس الصالح، من وغيرها والزكاة، والحج، كالصيام، 
أوامرْبالتزام ، ٠٥١تقوى ق هو الخير ولكن العمرة، أو ؛ا-ني محرمون حنن ظهورها من النازل تدحلوا 

الدارين.سعادة تفوزوا كي أحكامه؛ ق تعال  ٠٥١واخشوا أبوابها، من النازل وادخلوا معاصيه، واجتناب، 

بيتهولكت،، اتقى، بمن بالراد متا يهمح لر ولثيتآلبرسآئزن.يم ؤ ^١^ قوله  ١٠الغنقيهرت الشخ قال 
وألثلنيه=كمحدآيومِ؛أبي_ ائه ءاتى س هآأج؛ تألميم مدألتنيي رزأثجيبمقم آليأن لمس ؤ بقوله: 

وفيآلنبمبٍحؤآلتافق دأ؛0آلمسل وآدقنسوآلتسنكتي محآلكشادآشءنأوءايىآلثادءإث(جميء-ديثم،ألم—نيفح 
أؤنجلدأؤهم، ثحمق يألقى ؤ،ألأساه عأهاوئوآمحيرؤا إد١ مهدهم محآلثؤبميك■ ألرثمْ وءاف وأمامّآمحاوْ 

[١١. ١٧٧]القرة؛ ه أيثقؤن هم لأؤكك، صدمآ ألدين 
والمسالمين،للإسلام الحاربين ْع للتعامل افه سيل ق الخهاد أصول الومتن تحال اف<، بملم "■ ١٩٠

بالتمثيل،الحاربين عل تعتدوا ولا افه، دين لنصرة الكفار من يقاتلونكم الدين قاتلوا الؤمت^ن: فيخاحلت، 
للمعتدين،محثنه ينفيه النهي ءل"ا سحانه أثد ثم والعجزة، والأؤلفال الماء من الحارين عثر عل ولا 

قبهم.وميعا 

وأحرجوهمالحرام، الجد أينايجدواإلاق بالقتال باووكم الذين الح١يبين واقتلواالشركن — ١ ٩ ١ 
أعفلمديتهم عن الومتن وفتنة الشرك لأي أهمية؛ الأمر وفن-ا متكة. من أخرجوكم ما مثل ديارهم من 
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فيهقاتلوكم فإن فيه، بالقتال سدووكم حتى الخرام السجد عتل بالقتال تيدووعم ولا فتلهم، من جرما 

ورسوله.طه الكدبين حزاء يكون العقاب ذللث، مثل فيه• فقايلومم 
ماقشمع والإسلام حم، رحيم لعياده، غفور اطه فإل عنهم، هتكموا الكفروالقتال عن رجعوا فإن " ١٩٢

مله.

باطه،شرلث سقى لا وحتى دينهم، عن ولمسانمين فتنة تكون لا حش ايحارب؛ن الشركغر وقاتلوا ~ ١  ٩٣
علالمصرين عل إلا عقوبة فلا عنهم، نقموا والقتال الكفر عن كموا فإذ حالصا، وحده طه الا-ين محيقى 

ومحاربتهمللميص.شركهم، 

فقاتلوه- ورجسا والحرم وذوالحجة ذوالقعدة أرسةت لص ~ ألحرم الأشهر محا قاتلكم دم، " ١٩٤
بالتل.العمل جض من الحناء فإن وغيرها، والكاتية، الرمانية والقدمامحت، الحرماُت، كل ز وهكنبا فيها، 

محاوزمن اطه وخافوا بمتله، ال٠اJو١ن رد عليه وللمعتدى دمه، قدر الميثة النفس هئل اساح فتى 
والنصر.بالعون التقغ، هع اطه أف واعلموا حدوده، 

النزول!سس؟، — ١ ٩ ٠ 

الفقة«.ز نزلته  ٠٠قال: ^ يمح؛تؤإزآليلكن ^وأفيشيليآشوكىلموأ ؤ ه؛ حديقة عن 
(.٤٠١٦برقم ٣ ١ باب ~ البرم سررة تقسني ~ ايخاري )صحح 

الشM^ر٠

سيلي والحهاد اطه دين لمرة المال تعاير؛إنفا3، اض أمر فقد المال، إلر محاج اطه سيل فير القتال أف وب،ا 
ميل3، الخهاد ار مؤ، ينثر الذي الإنفاق، وعد*م اليخل بمب للهلاك■ النفسر يعرصير عن، ممح، كا اش، 
وأمتهم.لأنفسهم نحسون الدين محب، اطه إف العمل- 3، والإخلاص الإنفاق، نر وأحنوا اف، 

والأسشاطات،:الفوائد 

الاس؛اواًلل.أموال أكل تحريم ١- 
مسوول.لأي الرشوه دفع تحريم ٢- 
حلالا.نحئ، ولا حراما لانحل الفناهر، عله يدل ما الحاكم فرار ٣- 
الملحق.كإق الأهلة، صورة ينثلر: ٤" 

البحث،عل الفكر لتربية عمل فيه ع،ا والسؤال بالعمل العلم وصل عل تنبيه فيها ( ١٨٩)الأية — ٥ 
وآخرته.دسه ؛ٍايصلح المرء عل تعود فاتد>ْ عليه في،ايترنم-، 

-٨٩



اليقرةسررة 

غيرعل الأشياء سمية وأن والصطلح الفهوم بحقيقة اهتهام ؤنوئآلإمنآئهمئه قوله: ق ٦— 
عليهيلانا ما فالخير رسوله، وسنة افه كتاب الدين ق ذلك، ومرمع ونموره. الفرد سلوك مضر حقيقتها 

منه.حيرانا ما والشر 

لمع،•ايعل أد الوطن عل إذا الدفع جهاد وجوب ٧" 
بالأرى.والسيل وايء الأطفال عل الحرب ز الاعتداء تحريم ٨- 
فيه.القتال العدئ باشر إذا إلا الحرام الجد ز القتال تحريم ٩- 

الحرم.الأشهر ل القتال -تحريم ١ ٠ 
القتال.عن العدو توقف إذا القتال إيقاف وجوب — ١ ١ 

وغيرهما.الحرم الأشهر أوق الحرم ز صواء دمه، إباحة حل غيره دم اساح -من ١ ٢ 
الأمة،إليه تحتاج ما لكل الإعداد وجوب ذللثح من ؤيسمط الاعتداء. رد ق ال،ائلة وجوب —  ١٣
الأحرى.الأمم تلكه ممب 

وايواد-الضعف إل يودى اف سل ل الإنفاق -ترك ١ ٤ 

والعمل.القول ق أحن من محمط فائه تعال؛ فه الحبة صفة —لسارلإت، ١ ٠ 

CjSئه' عطمأرأ'وثؤؤظإسى وثُ محااستيتزئاثوؤ، قه؛J( ؤآثننته أيننأهج ؤؤ 
آ-جلأمحرق,إنا همىتئع ^دآاينم أومؤ من،ئإم؛؛شاأوعهءأذ/امنثآمهءعمديمتنم\رأوصدقة كان 

بميلم نش د'إك، كبه عثمة غك، نحتقم وبم~عمإدا لج 1، أةٍ ثثثق شثام محي لم همى ^^١ مى محاآنتسز 
أسهرثملوثت،جسناأج^؛'آلحج العثاد_، ثيّياو. آقة أى وآ-ءلثوأ آيهت ؤاقمؤأ المآر آنئه> 
آذأمتنت ثم يى معلوأ وتا ألحج ق ح-دال، ولا قثومحك ولا رمث، دؤ■ الج نهى همْس 

آنج.ثثاح عقا==قم ليس '/وأر آلآك.ّ_، د١دمنئدأؤفي، اقثلكا ألراد حيت دلرث> وبروئوأ 
هندأممت ئادد=قئوا -ثزقت تث أقنثم ثادآ وتهمحأ نن قني قيثزأ 

أوأرهءلمن مله هتكشرمن وإن ه_ثدهءظلم وآذًظثوهكث\ س؛زآمحتام الثس
الترول!سس، — ١  ٩٦

هوامك؟أيؤذيك ^١^ قملا، يتهافت، ورأسه عليه اطه؛ا؛ووتفح رسول أى ٥^،; عجرة بن كءسا عن 

يمزةاآذبمًآذ/،بمخلر'س%الأية: هده نزلت، فض قال: رأساك. فاحلق قال: نعم. قلتؤ: 



المرةسورة 

أوماكين، سة يين بعدق صدى أو أيام، ثلاثة صم ١١هوت اض رسول ل فقال ^ آومك أرمدهت بزمام 
،٨١بريم ١ ٠ باب ~ ا-لج — لم موصحح . ٤ ٠ ١ م\ برتم ٣ ٢ باب ~ القرة مورة ير نف~ ايخارؤا رصحح ٠ أ؛ تيمر ما اسلثج 

وا٧ففلدلم(.

(.٨٤برقم الج ~ )انمحح نمكا٠٠. شاة اذج ثم رأيثج احلق  ١١ت بلفظ للم رواية وق 
جر.الف

فاناف، وحه ط ةاصد.ين وشروطهإ، بأركامط والكيال النيام وجه عل والعمرة الخج متاّك وأدوا 
أدالمر أد الإبل من تيئر ما لبح عليكم فيجب حرم، وأنتم ناذلة أد أومرض عدو إتمامها ص منعكم 

لأو الخرم ي الهدى ي حش الإحرام من للإحلال رؤؤسكم نحلقوا ولا الإحرام، من للتحلل الغنم 
وثم،فلحلق، ١لحالق، تتوجس! عثة برأسه أو مريضا، كان ومي إحرامه. من محل ثم الإحصار، مكان 

قكنتم فإذا الحرم. لفقراء شاة إهداء أو اكين، مستة إؤلعام أو أيام، ثلاثة صيام فيهات بمثر فدية علبه 
غجريه يسع بيا فاسمع بعمؤرة تحلل ت أي ~ ايح إل بالعمرة استمع فقي الخوف، من وأمن صحة 
الذكور— الهوى من نير ما لج فعليه بايع العمرة قرن أو ~ وغجرها والماء، الهلمسج، من الحرم 

الأحرىوالميعة الحج، أشهر ل منها ثلاثة أيام، عشرة صيام فعليه ١فى، ثمن يمللئج لم فتى ، ايقا~ 
وذلكصيامها. من لأبد كاملة أيام عشرة تلك الأهل. إل والرحؤع الحج آعال من المّإغ عند يصومها 

شديداش أى واعلموا أحكامه، ل افه واتقوا مكة. ق ا،لقيمين الحرم أهل لغتي والهدي التمع ق الحكم 
أمره.حالف لمى العقاص، 

Iالنزول مسث، — ١  ٩٧

التوكلون،نحن ويقولون: يتزودون، ولا تئجون اليمن أهل رركان قالت عنها اش لمحي ماّر، ابن عن 
ه؛؛.•ئيدألدادآقمؤئ ئإُكث• ؤدق-ثر,ئلأوأ تعالت اطه فأنزل الناس سألوا مكة ى-مٌا فإذا 

(.١  ٥٢٣برتم ٦ باب ا"ني، ~ اليخاري )صحح 

•المضر 

الحجة،ذي س عشر أو الحجة وذو القعدة، وذو شوال، وهيرت معلومات، أشهرأ يتغر3، الحج زمن 
إليفضي الذي والخيال العاصي، عليه ومحرم ودواعيه، الخياع عليه فيحرم بالإحرام الحج ه نفألزم فتى 

والتفقه،الهلعام بزاد للمج وتزودوا عليه، ويثيبا الله يعلمه البر أعيال من الحج ق تفعلوا وما النزلع• 
الماليمة.العقول أصحاصج عدابيريا وحافوا هوالتقوى، به تزودتم ما حير فال الصالح، بالعمل وللاحرة 

-٩



ألبقرةمورة 

وذوالحجةوذوالقعاْ شوال تعادت اف ذكر ام ا-ني وأشهر • • • عنيا اش رض ماس اثن عن 
(.١  ٠٧٢برقم  ٣٧باب ا-دح، - الخاري )صحح صوم. أو دم فعليه الأشهر هذْ ق ممتع فمن 

الترولث>__، — ١  ٩٨

أنفتاثموا الحاملية، ز أسواقا الجاز وذو ومحنت عكاظ *كانت عتهإ افه رصي تماس ابن عن 
مواسمق هأ ردهًظم ين قتلا آزثنتعزأ لجكأ عثاًءفم ليس ؤ فئزلت: الواسم، ق ينحروا 

(,٤٠١٩برقم ٣ ٤ باب البقرة، سورة تمر ~ اليخادي )صحيح ٠ ا، الخج 

الشسثرا

إلعرفات من انطلمتم فان الحج، أيام التجارة من بالربح الرزق تطلوا أن عليكم إثم دلا حمج لا 
•الحق عن المدين الخاهيتن لين الهدي هذا نل من كنتم  oisالني.، باتاع الذ فاذكروا الزدلفة 

والامتشاطات:الفوائد 

والعمرةا-لج إممام ومنها تعال، اش أمر حب،ا بما والقيام والعمرة ا-ب بشعائر العناية وجوب — ١ 
لإحمار.لريتعرض ما الحج، تمام ئل منه،ا التحلل له فلابجون اليقامتح، من بدأفيه،ا لمى 
عنمدي عدو، ءاجأ0 أو مرض أصابه إن الإحرام من يتحلل أن فله ا"دجت ي للمحرم التجني ~ ٢ 
ذلالثح.فدية ٧-^ رأسه، ق بأذى أصت، إذا يملق أن وله أوالغنم، البقر أو الإبل من نير ما ذلل—، 

الخج•التجثرز من الحج ز التمتع اباحة ٣- 

الديالعقل وإتمال الشر نوانع لغ إل بمتاج الأفايت، عدْ من التخلصى أن بيان ( ١  ٩٧)الأية ل ٤" 

يفع.لا ما الحدال تحريم وكيلك الحج، ز ودواعيه الخياع تحريم ٥- 
الح-ئجءلأمالادةفيالحج.٦- 
الحج.ق والممرسجرم التجارة جواز ٧- 

اللحق.ك،از ومزدلفة، عرفات موغ صورة يئفلرت ٨" 

-٩٢ -



القرءسورة 

أ؛لآإرنث>ائذعسيسرو؟وأنتشئ ألكاس آثث\ص حيف آؤيصؤأين ر مؤ 
^^>٢٠٥ذْءقرأ أكني آؤ ءامثت\ءءءكلم آهذكوؤ كسكبم=ئنلم يكتيتر نإدا 

ويئهرش"ؤآ ةشليأ'لأيجتق؛ى-ثثنني وثا أليننا ق ^١ ١٠رثكآ شي-توأا آلكتايير 
له>رنجيبج^رآوكك ادث_ار ■ثن١ب ٧^ آأؤحآ_وحكته وؤ، آلتتكا-مكثث ء١نثاي، رئنثا 

فلايرتس ق مجر ئمن آكاممع_ذوكث ؤ،" أق أؤأروآديظثوأ آيثاب تميج و؟قث 
يثن. محثثوك \إيي أق==قلم وأع-دثثأ اه و\قموا آقئ لتي عثو كآ-رملأإم وش عقو إثم 

?0؟الخئثاب ٍء\ةتاثوإناشَؤتاق 
نلوإدا ?0 ١^ئثثثاد محب V وأقم وألمتل أدمث ؤئههكث شهثا لثمست ا'لأرني ؤ سش رك 

دئ_ريتى النائي وبنب ?0؟ ألمهثاد ويئس جهم هحصثهء ألأمم أنمزآ أحليم أق، آتجر لم 
?^^٠^أنمثاد أس نيئمات> أشماة يمكنه 

*الشمس 

وهداالخج. أمال وبقية الهدي وذح ابسمار لرمي العيد يوم صج؛ح الزدلفة من اندفعوا ثم —  ١٩٩
أملمن -بما لايقف ثن بذلك محالضن المحو؛، إبراهيم منها أفاض الض عرفات من الاندفاع أمر أيضا يثمل 

بيم.رحيم التعفرين، لعياله غفور إثه الغمرة. تعال افه واسألوا الخاهلية، 
٢٠ النزول!سمب " ٠

إلبجثون الأعراب من تدم كان قادت ءنبم،ا اش رصمح، هماس ابن عن حسن ند بحاتم أي ابن، أحنج 
الآ-محرةأمر من ين.كرون لا حن، ولأل وعام حصمتذ، وعام غيثا، عام اجعله اللهم فيقولون! الوقف، 

ه.ز>الآحتُتىثض؛ صشممدركآ٠اةايى١فس١ومامح ؤم؛ركث> فتهم! اف فأنزل شيئا، 
(.٣ ٠ ٣ / ١ المحح الضر )يطر: 

التفرإ

أسلافكم،مفاخر ذكر مثل والخاء، والنير اش؛التهليل ذكر من فأكثروا الخج، أمال من فرغتم فإذا 
الأخرة3، لهم ليس فهؤلاء فيها، وما الدنيا طلس، عل يقتصر من الناس فمي وتضرعا، ذكرآ أكثر بل 

الدنيا.همهم لأل نميتج؛ 

٩٣ -



ايمءسورة 

الآ-خرة،ق الخغة سألونه وكذلك الدنيا، نتم من تعال افه ألون يالومغتن من طاممة الناص ؤمى ~ ٢ ' ١ 
المار.عذاب من يئجيهم وأن 

عظيم؛ثواب لهم ارا-ارين معادة يدعاتهم جعوا الذين العالمة الدرحامت، أصحاب أولمك — ٢٠٢
حلقه.بلمح الحاب رح واش الصالخة. ١لأعءال، من ةث.موْ ما سّجج 
فتنالحخة( ذي من  ١٣، ١ ٢ ، ١ الملائة)١ المثريق أيام ز له وشكرآ تعظيإ تعال اض واذكروا - ٢ ٠ ٣ 
إنحجه، قضى فقد عليه، فلاحرج عشر المان اليوم ز الثمي غروب مل مض من يالخروج التعجل أراد 
افاتقى إن عليه، حرج فلا عشر المالك اليوم إل تأخر ومن يفق، ولر يرفث ول؛ حجه ز اف اتقى قد كان 

الخزاء.ليل الآحرة؛ ق اف إل مجموعون أنكم واعلموا أموركم، حيع ز اض وخافوا جه. حي 
ءنه،ا:اش رصي عباس ابن عن محللحة أن بن عل عن حن ند بحاتم ش وابن اسلي أ-محمج 

فلاالحر بعد يومين ز مثى من مر س يقول: ه ؤئلأإبهم الحر يوم عد به 

عليه.فلاحلج تأخره ق إدمعدهؤوشثآرلأأجهميم 
تالنزول سسّ_، — ٢٢٠—٥ • ٤ 

الرئةهاوه أصيست، لما ٣^١: اش دصمح، هماص ابن عن حن سند حاتم ش وابن الطبري أحرج 
هلكواالدين اكوتين هولأم ؤج يا التاةقvنت من رجال فقال والاليةا مكة بين يالرجح محيب أصحاب 

وماالمنافقين، قول من ذلك ق هق الله فأترل أ صاحبهم رصالة أدوا هم ولا بيوتهم، ق قعدوا هم لا هكذا؛ 

Uأي: ه سصممحيىٍوالأت\ ؤ اض: من والخبر الشهادة من الفر أولمك أصاب 
ذوأي؛ ه ال!ءص-اءّ وموأك ؤ الفاق، من أي: قنهءه ناف، عق أقه ويئهد ؤ الإسلام من، انه بييظهر 
ثثههثث.ؤٍيف،الآنيِشدبجا عندك من خؤج أي: ه يادامك ؤ وداحعك ئمك إذا حيال 

أنمزهأحدئه أقآ آي له ؤ يرصاْ ولأ عمله محي، لا أي: ه أكنتثاد نحب لأ وأقه ألر>ئادآك-ل 
هاقو تنآثثثات آثمآت همتتثه تثرك، تى آلئاي0 وبنثث أو؟ ١ل٠l٠ثاد وللى جهم ئصا_ثئ. ألائم 

~السرية هده ممر ~ ذللث، عل هلكوا حتى يحقه والقيام اف سبيل ي باُبهاد ض أنفسهم ثروا الذين 
الخصم((.الأط اض إل الرحال أبغض مرفوعا:٠١إن عائشة عن الشيخان أخؤج 

(.٢  ٦٦٨برقم الخصم الألد باب العلم، ملم" وصحيح ، ٤٠٢٣برقم  ٣٧باب اليقرة، سورة نفير اليخاري" )صحيح 



القرةصورة 

الضر:

قوله~ الني أبما — يروقك من الناس وبعض من والسلم؛ن محميا. تعال اش نحدر 
وموأشدوالإسلام، الرسول محبة س قليه ق ما صدق عل ومحلق االمو«تين، ومحاملته يفماحته لدنيا از 

ؤيدمربالتخريب، الأرخى ز ليفد جهوده يدل عنك امرق ؤإذا االموم؛ين، وخصومة عداوة الناس 

يه.يرضى دلا الماد، عمل محب لا واف الحيوان. وسل الإنسان وذرية الريع 
علوالكز الأنفة ومحمله يرقص، فإنه منه، ، والخوفباق ودمقر النافق، وعظ وإذا — ٢٠٦

يوؤيه•الذي الوصح وبض تكفيه، جهنم نار فعقايه والتللم، للإثم والملاسة الفساد يفعل الاستمرار 
بمحقهوالقيام اش، سبيل ق بالحهاد عته اش لرضا نمه يبح االؤمت؛ن من الناس وبعضي ب ٢ • ٧ 
الومنى.بعباده الرأفة شديد واف أجلمه. بلؤخ حتى 

والامتشاطات،:الفوائد 

عشر-الثاف اليوم j، الشمس غروب مل متى من بالخروج التعجل جواز ١" 
السيئ.العمل ْع الحميل القول الناكن ءلأما١تs س — ٢ 

محديرالؤب؛نسمكرالمناكن.٣— 

غالبا.والوعظ التصبمحة يرفخى النافق ٤— 

الحريث،:إملالث. ل الأرض ق ين اشد وساتل س الخبراء: يقول ~ ٠ 
العاديةالدول ق النباتية للثروة ومبيدة للممزروعايته مميتة خهلره؛تركيزايت، كي،اويا>ؤت، اسخدام أ— 
النياهمت،،جم ل ّرحلانارت حوويث، ث، يتوهي )تل4ُآ ماده الح^؛ية اطلواد هده أسهر ومن ئ. 

والهيدروجينية٠الدؤية القنابل وامتخلدام 

الإحراق.وسائل س وغبمره الاشتعال الشديد التا؛الم ْثل الحارقة بالقنابل النياتامحتج إحراق ب~" 
(.Uv-vnص اللجي التار مد السد الدكتور الكريم: و١^ المات حملم الكريم: القرآن j العلمة )الإشارات 

حالعته والإقلاع بالدلجؤ، الاعتراف، عن يث ولا أنفه تآحذْ لر أذب، أو أحطآ إذا ا،لوس إف ٦" 
له.اوثصحة 



المرةمحورة 

آلشثثثلتنإسثقزأحكن؛ب وث* ًكادة ادئوأقآلت_ؤ  ١٠٣٠١.؛١لمكت< تآيها يؤ 
آئ،آن ^•٥^١ آثتثشق بمسدماحاءتح=قثإ نن رينثر نإن ُوأر عدوق-يرن لهظم 

ونيىآلآ،روإلدآدلفًكع قر<'أدثثاءّ ظم ^^ ٥٢يأيهم أف يثلروزإلأ مل حسميئّ"؛©؟ 
بمدما٢،؛^ثُة تدآش يبنل وش تايق.رتتؤ تاستي،رين بؤآ آلأمدوتل رجع آقت 

1\تئ\ك\ي\ع\^١^ اذتاثئتوون آيثزآ و ثإنالثقريث\فيقام، 
آكنثنآثم ثعق و-ود.ة أثم انقاس .امحآ حتثا>_< ثم نكلا ش ترى وأقم البمي أ 'غضمتنِ 

وماا-تثئفغسمضعاآحتلموأفه آلناين بج إشذِثع؛ ألكنف سهم ءأُزل ومنذرن مبئرمى 
منفه قك؛\ثؤألثائنذ؛قث\' أقة بمتءتينهترههدى ائحنت ئهث  ٠١٠■بمد ين فمْ قثأ الل 

.؟هبثاءإك ش ليدمحا وأثث .يإدفوء آلخر
ؤر٠الف

قوادخلوا أحكامه، بجمبمر ءاْاان يكليته، الإسلام ق ادخلوا المومت\نت خمح اطه كناطب — ٢٠٨
الفتنإشعال ذلك دس العداوة، ظاهر عدو لكم إنه وأع،اله- الشيطان مأااالئ، تسعوا ولا خميعا، اللم 

بيتكم•
الواضحة،الخعج عاليكم قامتج ما بمد الخق طريق عن وعدلتم الشيهنان، اللث، ماتبمتم فان — ٢ * ٩ 

أحكامه.ق حكيم انتقامه، ي عرير القه أن فاعلموا 
يأتيهمأن إلا الواضحة الخعج قيام بمد الكفار هؤلاء ينتظر ما ت وحديهم الكفار عل افه ينكر — ٢ ١ ٠ 

ؤإلفيهم، اف أمر لتتفيان العياد بآمور الكلفون اللائكة تأق وأن الحاب،، من مظلة كثل ز يثاء في،ا افه 
العالين.أمور مرمع افه 

كمبمقوُب، ذرية أل يأن قؤ نبثه فيأمر  tMالم زس ز إمرائل بمي اف يوح - ٢١١
الخنكبحي ومن وحرفوها. بمحدوها - ولكنهم الحق، إل رشدهم الش الواضحة السحزات من أعطيناهم 

له.العقاب  JbJL_افه فإن معرفته بما ويغرم 

والدينبالؤمت؛نا حروون وهم ورسوله، يافه كد.بوا للدين عين قرة الدنيا شهواُت، جعيتر — ٢١٢

الدينالكفار من ويضحكون الختة، من عالية درحامحت، ق لأخم القيامة، يوم كفروا الدين فوق اش خافوا 
حاب.بمر خلقه من يثاء مى الواسع الرزق يمح وافه النار، من الأسفل الورك ق سيستقرون 

 ٩'-



القرةسورة 

حسنةالأشياء بعض حتى منها ت ممر؟ أمور لهم الزين لأن التزيتن؛ فاعل ءاشورت*حذف ابن قال 
كقتلحسنت غيد وهي نفوسهم، ق الأشياء بعمى حن إلقاء ومئها والناظر، الذوامحت، كمحاسن بديعة 

وهدمإلخ، ه آيتزه ربمإق!ذاصا ؤ جلة عل عطف وةوله:ؤمهدىآقتأككةاعأه ^٠. ١١
الدنياالخياة بزهرة افتتامم عل يقتصروا ر إذ والغرور؛ التئامي حالة وهُي قبلها، ^، ٠١١ّْز، أعجب حالة 
(.TU'\-YUA/Y)التحريرواكرض: الومينء. من منوالهم عف ينمج لر بتن سخروا حتى 

اففبعث ا-محلفوا، ثم تعال، باق الإي،ان عف متقضن نؤح زمن إل آدم زمن منذ الناص كان " ٢١٣
الماويةالكت—٠ معهم وأنزل النار، من الكفار ومتذُين باُبمتة، الومنتن مبشرين للبشر، هداية الأنبياء 

اليهودإلا السالية الكتب ز احتلف، وط فه، اختلفوا فيا سس بآث فيها بط ليحكموا الثابت بالحق 

ومداقق. محمد ونييه الكتامب، صدق، عف الواصعحة الأدلة فيها إذ والإنجيل؛ التوراة أوتوا الدين والتماري، 

يشاءمى يومح، وافه الباؤلل، من الحق، تمييز إل بفضله الؤمت؛ن افه فومق، والحد، القللم أجل من الحلاف 
•القويم الْلريث، إل عباده من 

قرونعشرة وآدم نوح بتن كان عنهات اف رصعا عباس ابن، م، صحيح ند بوالخاكم الهلدتما أحرج 
قراءةؤ، هي اأوكدلاث^ قال! ومتدؤين. مبشرين اوتيي،ن اش فبعث، فاختالقوا، الحق من شريعة عف كلهم 

فا.ئيتالقوا(اءواحدة أمة الناسي ®كان تمدض,' 
(.Y ٠ • / ١ الضر ز ممر ابن إسناد، وصمع . ٥ ٤ ٦ / Y تدرك الالدعي— وواض اخاكم )وصححع 

بكتبهمصنعوا فيا — يومئذ الشراغ أهل أشهر وهم ~ الكتاب ؛آُل ّوالتعربمر، عاشورت ابن قال 
غيدهدون بالوصول وجيء الكتاب. أهل توبخ ؤ، القرآن استطراد بدح من وهذا فيها، الاختلاف من 
أعطواالدين هم الكتاب مضي ل الختالفون يكون أن وهو العجس—،، الأمر من الصلة ز ئا العرفامت، من 

(.Y٢٩٢/ واكؤير: )التحرير في4اا. خلاف سبت، هم فأصبحوا الناس، ي،ن الخلاف به ليزيلوا الكتاب؛ 
والأستشاطاُت،:الفوائد 

متعددة.اشيهنان وطرق واحد، الإسلام طريق ١— 

اكيهنان.مداخل التحديرمن ٢— 

للحاب.القيامة يوم الغام من، ُلش مح، هذيأل اش أل تقنيو ٣" 
يرعوهام ولكنهم الذلاهرة، والولأتل الباهرة الأيايتح من الكثيد إّرائبل لبتي تعال اطه إءعلاء ~ ٤ 

رعايتها-حث، 

العقاب.استحق تعال اطه يعم جحت- مى ٠" 

-٩٧ -



القرةسورة 

بالومتين.الحرية أسباب أحد الدنيا يملدات الكفار رور غ ٦

الكفار.مازل من وأغل أعل الآ-محرة ل الومتض مقام — ٧ 

هؤلاءفوقية هتا سن لي ه ؤوأة؛بمن تعال: ا>ةوله الشقيطي: الشخ قال ٨- 
ءآتؤمأك؛يرءامنؤأينآلتةقاريت-أتؤنؤ أحركقوله: مواضع ق ذلك يص ولكنه الكفرة، هؤلاء عل المومغن 

ثُيت١محمممبمإأظأأيئه آثقوء ؤ وقوله: [ To-Ti.يآلآهتئلثوقه]اصن: 
[.٤٩]الأعراف: ه عك 

السابقةالأمم قيه وقعت في،ا الوقؤع من ايلمن تحذير تمتمي ( ٢١٣)ءرالأية عاشور: ابن قال ٩— 
قاختلافا ليس الإسلام علياء بن الخاصل فالخلاف الإسلام، أصول ق أي: الوين، ق ، الاختلافمن 

(.Y٢٩٤/)اكحريرواكهمير: أصولاكريعة(ا. 

•فيها الشرك دب ئم الزمن، ْن مدا0 عشرة مدة التوحيد عل كانت، البشرية ~ ١ * 
النار.من والتحذير بالخة، للتبفر الرسل إرسال تعال اممه رحمة —من ١ ١ 

والنزاع.الخلاف لحل تعال افه حكم إل —الرحؤع ١ ٢ 
•الصحيح الطريق إل افه فرسهم الخق، يتبعون —الوْتون  ١٣

عباده.من يشاء لمن حاب سر تعال افه رز3( عن تقبل مأمر عن إخبار ( ٢١٢الأية)-ل ١ ٤ 

يشاء.لئن الإسلام إل تعال اف هداية عن متقبل أمر عن إخبار ٢(  ١٣الأية)ز - ١ ٥ 
افللحق.ق كٍا والرسل، الأنبياء شجرة —يتقلر: ١ ٦ 



المرةصورة 

صل ؤ
تظوص٤^٢^رّثي?3؟ ;ززوأهآقثود 

ومامعزاالكنمل ^ وآثثك؛ن محآلنض آمققرمذحة_ذفوهن ما ؤن ينقتوة ماد١ 
وهوفيتثتثآ آ0 ثبمكآ وثوقتآلآمخإ القثاث عي==قم أأ3'محث، يبءعيثث آقت" مذ■حيورة 

^١^?3تشي ؤأنثترلأ ستم ثهوثثتق»أوآئ4 كظ نجما آن صئ -ومقم 
وإ-رإجآلماي وآلسحد ء ويفقثاه سيم عى نشاذقه'يرؤبمبمذ ئل مي قناي آلمإمحّ 

د.بثاطم~قأ,وثم'ثجعن أًءغمحبنآلإبجّثاؤن-ئذيؤلإ' 
ؤح؛ثلثآثميهتد وهوصفانلأؤلفك مثئ دينوء ش ينبميدمنتقم إنآنتثلتعؤأوش 

وآلزبذ ١٣٠١٠■اكيكت> إن اَ^؟ "كنياا-دركج تيه—امم الناي محب وآآوخ-ره آلييا 
مثيي؛رأؤآهواس دبممتآلآ فيٍتفيملإنجكتحمن يجتهذيأ هاجئيأ 

الضير؛

مثلالابتلاء يميكم و1ا وحده، الإيهان بمجرد الختة تدحلوا أن — ١^٠٣٠۵ أتيا ~ تظنون هل " ٢١٤
حتىاليلأيا، من ياتويع وأرعجوا والرعب، والرصى، الفقر، أصابهم فقد مسقوا، الذين ١^٠٠؛^ أصاب ما 

ألابه؟ وعدتا الذي الله مر يأتينا متى فيقولون؛ تعال، الله من المر معه والومتون الرصول، اسسطأ 
أوانه.حان قد فإنه بالنصر، فأبثروا 

مننير ما أنفقوا فأح..همت يتفقون؟ ثن وعل يتفقون؟، ماذ'ا الض• أتيا أصحابك، يسأس، — ٢١٠
ا-ثالم،طغوا ولر أباءمم، فقدوا الدين واليتامى أهاليكم، من والأئر؛ين للوالدين الخلال، المال أصنافه 

عليه.وجاز به، عالي اف قإن حثر من تقدموا وما أموالهم، فارقوا الذين افرين والموالفقراء، 
لماالتقوس؛ وهوشاقتستثقاله وأُاله، الدين ■لحعإية الكفار قتال — الومئون اتأا — عليكم قرصن — ٢١٦

وهدالكم- وهوثر القتال وترك الراحة تحوز وقد لكم، حثر وهو تكرهونه وربها الضحيايته، من فيه 

العدوداهم إذا لم مكل عل عين فرض محيكون اياقتن، عن سقط العض به قام إذا كفاية فرض الفرض 
فه.فامتجسوا ذلك،، تعلمون لا وأنتم ممالحكم، فيه ما يعلم داف الملْين• بلاد 

-٩٩ .



ايمءّورة 

تالنزول سٍب — ٢١٧

عليهموبعث رهطا بعث ه افه رسول أ0 ه اه عبد بن جندب عن حاتم أبي( وابن الطمي، أحؤج 
فبعدفجلس. ه، اف رسول إل صبابة بكى ينهللق ذهب فل،ا الخارث، بن أوعبيدة الخرلح بن عبيدة أبا 

وكدا،كذا مكان( يبع حتى الكتاب ألايقرأ وأمره كتابا له وكتب، جحش، بن اف عبد مكانه عليهم 
ضوطاعة سمعآ وقال; استرمع، الكتاب، قرأ قالعا أص(حاياائ،<ا. من معالث، بر العل أحدآ ث؛كرهرا "لا 

الحضرمي،ابن قلموا بقيتهم، ومضى رحلان فرجع الكتاب، عليهم وقرأ الخم، فخمجهم ولرسوله. 
الشهرؤ، قتلتم الم؛ز،; لالمالشركون( فقال حائي؟ من أو رحب، من اليوم ذلك أن( يا؛-روا ولر فقتلوه. 

)وأءرّبمال_همفيالأة. نياضآصثافي(لأشبماتيىيه ممال: اف فأنزل ا>ام، 
التثور(.الدر ؤب السيوطي وصححه ب(  ٨٧ق الأساب بجان ل حجر)العجاب ابن الخاففد وحثه (، ٩١١! الكبمرى )السنن 

الثسهر*

أحدخل عندما رحب سهر ل الحرام الشهر ؤ، القتال جواز عن — النمر أبما ~ الناصر ر بعضؤيسألك 
ؤرمتعكم ولكنر عفليم، ب، ذنفيه القتال محمد: يا قل الخواب: فجاء السالماز،، أحد أيدي، ^، الشركينر 

مكةأهل ص ؟؛ودالؤممح الني، وإحراجكم الحرام، المجد وعن، الإسلام، j( الدخول عؤر الحرام الشبر 
إثأأكم دينهم عنر الومن؛ن وفتنة عليه، أنتم الدير والشرك الحرام، الشهر j، القتال منر اف عتل ذنبا أعظم 

إلديتكم عنه يردوكم حمر مصر القتال وهدا االومثور،، أبما يقاتلونكم الكفار يرال ولا القتل،. منر 
العداءفأولخك الكفر، ^، ف،امت، ديته م، وارتد منكم، رغبتهم إل تنازل ومنر ذلك، منر تمكنوا إن( الكفر 

فيهاهم النار أهل، اف رخمة عنه العداء وأوكلث، والاحرة، الدنيا نر المالخة أعإلم بطلت، الخؤر عن 
أبدآءماكثون، 

يجنلر ه إزأنتثلئثيإ دُيناطم عن زنمحؤةؤأح(مآه( ^١^ "محوله الثنقيطير: الشح قال 
ئدمن، التأم، فم حمل، وأيبمم سممليعوا، لر أتبمم آخر موضع j، بهم، ولكه أولا؟ ذللت، استطاعوا مل سا 

أ'تملتآؤدم تآغثون ديتقfمحلاعنثدغم يسز،افيلآقثردأ؛>، وص؛ وهوفولهتعال؛ دينهم، ١^٣^(عنر 
آمةمحإف لائم غ؛رمثجايمٍب محتمة دماُثتبيرآمنلرؤ، آلإنلم ^٢ ورضيك، بمئبم، تمحإديدم 

براءة،j( كقوله دينر كل، عل الإسلام دين مظهر أنه أخر مواضع j، وبمن( ٣[ ه غسجمث 
.٠٠[ ٢٨]القح: ه لإله1نث»ء،آلإتي؛إوء ؤ والفع ،، والصّف



القرةسورة 

النزولIسب — ٢١٨

وبعثارهطا، افه. رٌول رايصثا افه عيد بن جندب عن حن ند بحاتم أبيا ابن آحميج 
ه•'اض فأنزل أجر، لم وزرأفليس أصابوا يكونوا لر إن الشريزت بمص فقال جحش بن الد عبئ عليهم 

ف،ّيزآمحمحيلئ،مححمث>~ةت3أؤواسعئوثدح_؛ثه*.ةهك•ءامتوأدأمحُيراذامحأئجيذدأ اؤ 
xrssjs)الضرالخعح 

المسأؤارء

كلمةلإعلاء الأعداء وقاطوا والأوطان، الأهل فارقوا والذين اكا-لحاُت،، عملوا الدين ^^؛j، لأ 
■<رم.رحيم عياله، لذنوب غفور والذ وقمله. اش ثواب ق يرغبون العالية النزلة أصحاب أولئلث، اش، 

والأساطاُت،:الفوائد 

تقريرهتا وهو بالاستفهام، تزذن »أم« أف إلا »؛ل« ك الإضراب ز وأم^  ١٠عاشور: ابن قال - ١ 
ينبغيلا باطل حيان وهو دون؛لوتم،، تدخلوا أن أحينم بل أتم،ت حاصلا كان إن ؤإنكاره بدلك 

(.T٢٩٧/)التحريرواضر: اءتقادْ«. 

ليمر.تؤهل حتى والرابهلة الصر عل للتعود الأمة؛ ابتلاء تعاز^ الله حكمة من - ٢ 
الاختبار.هدا ق ينجحوا أن والهم للمومتتن، اختبار فإنه والعذاب الأذى، عق الصر وجوب ٣" 

الومتينءلعباده ينصرم جنر افه وعد ~ ٤ 

فالأقرب.والأقرب للوالدين، كانت ما النفقت خثر ٥- 
تعاق.اض كلمة ؤإعلأء الم؛ن، والوااوطن٠ الدين عن ليرفاع الخهاد قرصية ٦■" 

والعمرة؟الحج ّبل تأم،ن الخرم الأشهر j( القتال نحريم حكم من ٧" 
الدنيا.ّل نمل. فايا الردة اممفار،ومحلورة ض ٨" 

ومغفرته.اش رحمة ابتغاء افه سيلي ؤ، وبماهد بماجر س فضل بيان ٩" 

خرؤجالارتداد أن يقتل— لا بالأصالة الكافر أن مع — الرند قتل تشرع حكمة  ٠١عاشور: ابن قال — ١ • 
مداخالط U اثه عي، ينادي فيه الدخول بعد الإسلام من فهوبخروجه الإسلامية ا-لحءاءة من أوحاعة فرد 

وفيهبه، واستخفاف بالدين تعريض فهدا أصلح، ذللث، قبل عليه كان ما ووحد صالح، غثر وجده الدين 
الخءاءة«لأانحلال إؤ، يققي وذللث، الدين هدا من ينل أن يريد لمى ٠^؛؛^، تمهيد أيضا 

(.٣١٩واكوير:أ/)التحرير 





البقرةسورة 

بج،وص اصر؟ الإ،م سا U ما يبج، لم ه تعال: «ض}4 الششطي: الشيخ قال 

إقتاiيدءثؤ قوله: ومير الصلاة وعن، اش ذكر عن، والصد بينهم، والبغضاء العداوة إيقاع أنه أحرى 3،آية 
ابم[«.ئمحآتممحنيم]الأس: 

معهمالمس لهم• قل وأموالهم• شوومم عل والإشراف وءغااهكهم اليتامى معايشة عن وسألونك 
لأممذلك؛ فلكم أموالكم مع أموالهم نحالعلوا ؤإن تركهم، من خير أموالهم عل وااحاءظة لإرشادمم 
بآكلهاوتضييعها،لأموالهم، د القيعلم واف أخيه، مصالحة عف محاففل أن الأخ يعف ارا-ير،، 3، إحوانكم 

المخالطة،بتحريم عاليكم لقثق ولوأراداف وعدووعيد. ذلك، و3، لها؛تشميتهاؤإصلاحها. المصلح ؤيعلم 
تدبيره.3، حكيم مالكه، 3، عزيز اف إن الأمر• يئرلكم ولكنه 

3،ياءخالن حتى الشركامحت، تتزوجوا لا المشركات: من الومنتن تعال اف ر نحي• — ٢٢١
أوبجيالها الشركة أعجيتكم ؤإن مشركة، حرة من، خير لمة مبمملوكه التزؤج أن واعلموا الإسلام، 

الشرك،أعجبكم وإن مشرك، حث من، خثر مؤمن، محلوك وتزؤيج المشركن؛المؤمنات، يروحوا ولا مالها، 
واشللنار، الموحية الخيائث إل يعاشرهم من كل يدعون اش رحمة عن العداء يالشرك المتصفون فهؤلاء 

للناس؛وأحكامه آياته اش ويوضح الذنوب، ومغفرة الخنة إل المودي الإصلأم الدين، هدا إل يدعوكم 
سلوا.لكي 

لمنالكناسات أن أحرى اية ق بين ولكنه الكتابيات، شمول عمومه لاظامحر الشنقيهليت الشيخ قال 

هخق،محآمحثتءآ؛قتكقصآؤتي ؤ ^ ١٠قوله؛وهي التحريم، هذا 3، هااحلأ'-ت، 
أنؤإآلكئن_،يى أكتيَكمروأ ؟ي لم ةوله-ؤ 4ر"ليو، اكركايت، اسم 3، يدحلنر لا الكتابيامت، ت مل، فان ]الاتل-؛:ْ[ 

ه]المر؛:ْ'ا[والعهلم،ولاممقتكي لكتب ١ ثاثديآةتمتكلك-ردأيذأتي، ؤ ت قوله [ ١ ]المة: ه وآل1ئتىث 
قوله:3، تعال يه صمِح كا الشركغ، اسم 3، ء'احلون الكتاب، أمل، أن فاُبمواب■ المغايرة، يقتمي 

دآم؛سم_رمئهءِ د'إلثث> آئي آغئ.، آثتسيح آقتفنخ< آس أتهود•ث>ارآئ قاثي، وؤ 
آ-تبثتتامأآعكثدوأ ه آريؤنحظوث> دننثهثِآس ًًكهموايزمثأ ثويأقف بمتنهءوث< 
—دآث■؛؟ إثنها لِعشدوأ إلا ؤثوأ رثآ تنتثم آ.رتي وآشبيح ثن وبتابا ورهتكنهم 

[((,.٣-١٣](كوة: ى سردًظوى دثعتنآ شمحنت. لأإل1هإلأهم 

٣-





المرةصورة 

الكحول،من الرجل يتحملها التي الكمية نصف يتحمل لا الرأة جم إن الر١؛: أمراض و— 
الدوراتباصْلراب إصابتها عن فضلا وغيرها، أعلاه الذكورة الوبيلة الأمراضر حيع والكقيلة؛احدا'ثا 

نصناقصة أحنة وولادة الخمل، حالة ق ا-بمين ق لتملقية ا-والتشومات الإجهاض، وكثرة الشهرية، 
(.Alcohol Fetal Syndrome)امحول( اكين ا-متلازمة د) 

التحيةوالولايات وأوروبا ؛ري3لاتيا ل الخمر: بس_ج التثميات يحول، حالات كثرة ز— 

وق-بما. التعلقة الأمراض يمختلمه المتشفيات نزلأء من ./ ٤ • من أكثر بدحول الخمر ج، بنالأمريكية. 
الذينالرضي من هم نزلاتها ونهم، ثلث، مابين فان ايضا البلدان هده ق الملية الأمراضر شميات ت م

يكثافة((,الكحول يتعاحلون 

الذنوب،كباثر من أي عل الشرهمه التصوصر٠ ودثت الخمرا شرب تحريم — ٢ 
الذنوب،كياتر من او4 عل الشرعيه التصوصن ودلت، القإر، لعب تحريم ٣" 

أمواله.وتنمية اليتيم رعاية حق ييان ~ ٤ 

الومتات•من الشركتن تررج ونجرثم الشركات رواج تحريم ْ~ 
العلم.أهل يعص ذلك و'قرة الحصتة، الكتابية نكاح جواز ~ ٦ 

الكتابي(.أو الشرك الرجل اللمة الرأة نجربم ٧" 

—تمد<دلاقولإخأحئبمهنناكمح ف، لسآأ ا ؤ

آمحزمنيثآقظم وآعثثتأ ه لآثأ1ؤوآدموا وهدئؤآ شئم أئ جيبجإ مآرأ 
سأيجأمح;مميمحل؛ هنلأقظوأآضَص 

YTY ،__>-:النول

ألفالبيوت• ؤ، محامعوها ولر يواكلوها لر فيهم، الرأة حاصت< إذا كانوا اليهود أن يجع أنص عن 
ولاآلتجيمى لسآءؤ ةغم؛_ؤأ١ شمنآدك< أشٍني ؤ تعال: اش فأنزل قو الحم، أصحاب 

فقاله ويد التلأييث بجث، أق بنتبمتآم ئآمثى ثلهتث حئ دقنؤس 
منبيع أن الرجل هذا يريد ما فقالواث اليهود ذلالثا ييغ النكاح١٠٠ إلا قيء كل *راصتعوا ه' اف رصول 

٠.



القرةسورة 

كذاتقولت اليهود إن اض! رسول يا فقالأت بشر بن وعباد حضر بن أسيد فجاء فيه. حالفتا إلا سيئا أمرنا 

منهدية فاسقيلهإ مخرحا عليهإ. وجد قد أن ظننا حتى ه الله رسول وجه فتغثر تجامعهن؟ فلا وكدا، 

فضفاأنلمتحنءاله،ا.فماهما، فأرّلفيآىرهما، لض 
يغضب(.م نجذ: )م ٣( •  ٢٣٠٠١ذدجها؛رأس الخائض غل جواز ياب الحمى، ~ لم م)صحح 

الم،رء

الحمىومت، الخ،إع لم• قل الحتمي• وقت اء التحميع عن المؤمنون ~ الرسول أقها — وسأللث، 
فإذاالدم، ^٥^ حش الخيص مدة ي اء التجلمع فاجسبوا ذلك، ثبوز فلا و١لآ•حرة، يضر؛الدنيا متقدر، 

الاستغفار،من المكثرين محئأ افه إى افه. أحثه الذي الفرج ل تجامعوص لن، واغتالدم انقني 
والأقذار.الفواحش عن والتئزمن، 

■؟؟'ا'-.سب،امولت

تفنزلت أحول، الولد جاء ورائها من جامعها إذا تقول: اليهود كانت، قال: ه افه عبد بن ابر جص 

-لم مدمححج . ٤٠٢٨برتم المرة سورة شر - الخاري )صحيح تاجأءثفينمئؤ١عتؤ٢آئشثمه. 
(،١ ١ ٨ — ١ ١  ٧٣٠٠قبلها؛^ل امرأته جاعه جواز ياب الكبح، 

التهذر1

لأنفسكموأحسوا شئتم، كيفية بأي امج ل تجامئوص يطمكم، ورنغ نلكم، موضع زوجاتكم 
ومابالحتة ااؤمت؛ن وبشر لدحسابا، القيامة يوم ملاقوه أنكم وتيئتوا افه وخافوا المالخة، الأع،ال بفعل 
فيها.

الناس،والصلح؛؛ن والتقوى الحر فعل من مانعا يافه الحلم، محعلوا أن المومغبن تعال اممه ينهى " ٢٢٤

الحرفعل ينبغي بل ذلك، يفعلوا ألا أقسموا بأمم فيحتجوا أوصلح، حير فعل إل يدعوا بأن ونللئ، 
•والأفعال بالأحوال عليم للاقوال، سمح وافه اليمين، عن والتكفير 

عنفكمر منها حثرأ غيرها فرأيت يم؛ن عل حلت ررؤإذا مرفوعا: ه سمرة بن الرحمن بد عص 
(.١  ١٦٢ باب والل.ور.ا الآو،ان — البخاري )صحح . حيرا، هو الذي وأيت، يميئلثج 

النول:-س_، ٢٢٥

وافه.وبل وافه، لا قوله: ق انزلث، قالت،: ه عتها: افه رصي ائثة عص 
ه،*ؤلأئؤايدةأآسالمؤ،صآة؛ باب الأي،انو.التنبو.ر، ~  ٦٦٦٣٣٠^. ٥٤٧ا/١ البخاري )صحح 





القر؛*وده 

ونسأاعتزالهن، للأمر تأكيدأ قرايم عن النهي جاء ه ؛ؤ تحال•' قوله ٠- 
الأبدان.الأزولج عن الساعد ليس وأنه الاعتزالء، من للمراد 

أنتقرر عل بعدها ما لأيتتاء فصٍحة فاء ^ ءآرأ■ميكإآئشئم ؤ ل *الفاء عاشورت ابن تال، ٦" 
-ا0-ا()اكحرم الخال*. أوبلسان اكال ان بلسذلك عن قدصالوا لامياإذاكانوا لهم، حرث اء الت

 ~U تعال.باض الحلف كثرة عن الغهي
وعزم.غيرتمحي من واف، وبل واش، لا جواذ ٨" 

ؤ0^١ يإذ؛؛،؟١١٠٥عموقمرو؟ آقة هآ؛و^٤ أثير^j< اإهمرمحىدو م ؤ
^قذكتتنماعامحؤآآمحشمغعيئز.ا 

آليمكل ويس أد١دو١لط٠أ ثإشإ0 ذ ومحلمحت دآإ؛ومح-آلآي إش يويى آتبمايهسلنكا 
آوشبلحلإمثالثّميمنأي مةدافي< ألهللتي، عغئ-غم.؟ يآقة دنية عبجى يللئجال، عنجيىلألمح؛ءأ 

ئم٠^^١؛> يتميحتحةأش ثثدؤماوش  ١٠٠حدودأش ؟_>£،ؤدء^١؛، ثلأ•>ثإحيتبماحذؤدأش 
^^١^٠١لأجؤحعانج٠آ ^٤٣^١ ■٠ئئءحرزج١مبم لت محل  ١٥ْلقهاأوآ^ن آلْلطبموئ 

حدودآشسلإ\حهمبممف?وأرهظنآ*ا0يمعاحذويأمميوتنك ^ن 
التفسطرت

YYV-YYl رجعوافإن أشهر، أربعة انتظار ص\ للإضرار نساءهم بجامعوا ألا باق محلفون -للدين

الطلاققصدوا وإن ، ٢٠٩٠رحيم رجوعهم، سبب الخلف؛ من منهم وئع لما غفور اف فإن يميتهم، عن 
بمقاصدهم.عليم لأقوالهم، سمح افه فان الخعلع، وترك اليمثن عل باستمرارهم 

مغفورالإبلاء ق فحطهم أي: الخوامح، دليل ه أقنعمدقبمم ؤ؛١٤ارقوله: عاشور: ابن هال 

أي:الخواب، دليل أسات-ءغ ؤةإ0 وقوله؛ حرام• الإبلاء بأن إيذان وفيه رحيم، غفور اف لأن لهم؛ 
يعودواأن قاما يتجاوزونه، لا سودأ، أجلا الإيلأء ؤ، للرجال افه حئ■ فقد ءللأئهم، وأممي رمهم فقد 
ا"ا"'ا-ب\"م(.Y/ )اكحريرواكمير: يطلئوا«. ؤإماأن أزواجهم، مضاجعة إل 

٨-
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حسبأطهار، ثلاثة أو حيفات، ثلامث، باحر زولج غير من انتظار الطلقاُث،ت النماء وعدة — ٢٢٨
منأرحامهن ق اش خلق ما إخفاء عليهن ومحرم بالأكتر، أد ذمتا يالأقل الأخذ ل الزوجئن مصلحة 

الأخر.واليوم باش يصدقن كن إن أوالخيص، الحمل 
الأيةهده ظاهر ه يأنمسهنثقئثسرو ن[ئث0لكس<يمبمحى ؤ تعال; ررقوله الشنقيهلي: الشيح قال 
كالخواملالعموم، هدا من الهللقات بعض حرلج أحر آيات ل يعر ولكنه الطلقايت،، لخميع شمولها 

٤[.]الطلاق: ه بمص أن قوله؛ j الحمل، دصع عدض أن عل النصوص 
إداالخعث،نؤآ' كآتثا ؤ ؛قولهت أصلا، عليهن عدة لا أغبمن عل النصوص الدخول مل وكالطلقات 

والخير،قصدوا إن العدة فرة ز يمراجعتهى أحؤ الهللقايت، وأزولج - [ ٤٩س/لحا؛يٍلأ 
اءالتعل وللرجال العاشرة، بحن الواجيايت، من عليهى ما مثل الخقوق من الرحال عف وللزوجات 

تدبثرْ..ق حكيم ملكه، ق عزيز واف الحهاد- بمسؤولية والقيام الأمان،، ما القوامة، هي زائدة منزلة 
تتحال وهوقوله آخر، موصح ق لها أشار ولكنه الغساء، عف للرجال الش الدرجة هدْ ما هتا يي؛ن ولآ 

وقد٣[ ٤ لاك_اء: ه أنولهت؛ آنثموأين ديتا بعني، آقءبمضهترؤ يماثقثل اليثتتاه ■عئ مآمورتث> وآليتاث 
تهنتايِي ثمن فيآلحفيت ثثتوأ أقمن ؤ مولهت الْليعم،، الخلقيين، وصنفها الرأة نقص إل تعال أثار 

وصفهق الكامل أن إل ٣[ ٤ ]اس: ه ؤثبنآآسوأينآمنيإ بقولهت وأثار ا ١ ٨ تالز-محرفت ^ غثرين 
حلقة((.الماقص الضعيف، عل قائأ يكون أن حاله يتاسط وخلقته وقوته 

-٠س٣جهمول:٢٢٩

إذاالرحل كان الربثره: بن عروة م، صحح ند بحاتم أبي( وابن والط^تيمح، ء,الترمدتم، ماللث، أحلج 
امرأته،إل رحل فعمد مرة، ألقط طلقها ؤإن له، ذللث، كان عدثبما تتقض، أن مل ارنجعها ئم امرأته، طلق، 

.آ،أبالولامحلين، إل، لاآؤيلث، واف لا قال: ثم طلقها، ثم راحعها عدما انقضاء شارفت، إذا حتى فهللقها، 
جديدأالْللأ3، الناس فاستقبل ؤآلْدثيىمقاتيلإتثافمبمث،وني،آؤقرعحطمحنه وتعال: تارك اش قأنزل 

-المن >؛<. AA/Yالطلاق جاح باب - الطلاق )الوطآ- ل١للثؤ. واللفظ يهللق. ل؛ أو متهم، ^، كان مى يومئد من، 
ومحص( U٣٣٣/ المحيى )المن والمهم ( YA• ، T٢٧٩/ )المدرك ومحص دالخاكم الترمذي، دآ-مجه . ٤  AAم واسان الخللاق 

تس«(.مرصالة ٍلرق من ييتم، دلكته نمب، بن بمي، بمبب سند• ل، لتكلم ءاتث-ت من مّدة ءن كلهم الطجّمح، خم، تعيقه ن، ماكر أحمد 



القرةسورة 

المس^ر٠

إمساكيسمب طلقة كل ويعد الأحرى، ثم واحدة مرتان، الرجعة يعده تحوز الذي الشرؤع الطلاق 
لكمبمل ولا الال،، من شيثا أو هدية إعطائها ح هول،، وطيس، بإحسان فراق أو العشرة، بحن المرأة 

فحسدالعثرة، صوء الروحان عناق، أن إلا أوغيره، الهر من أعطيتموهن مما ثيء أحد ~ الأزواج ؛|ا أ~ 
الطرفتنعل إثم فلا الزوجية، بالخموق يقومان لا أضا ظهر فإن أوا-لتكام. الأولياء عل أمرهما يغرضان 

تللث،^_،. عليهإ إثم فلا المال، من شيئا أو مهرها، ثمن المرأة ندغ بآن ■تحتل.! أن الزوجة أرادُت، إذا 
لأنفسهمالظالمون ومم الخى، عن اليعداء فاولثلئ، يتجاوزها ومن تتجاوزوها، فلا القدر العالية الأحكام 

ولغيرهم.

صحيحازواجا آخر زوجا تتزوج حتمح، رجعتها له تحث، فلا ئالظ طلقة زوجته الزوج فإن ~  ٢٣"
عل•مج فلا عدتبما، وانقضت، عنها مايت، أو الثانٍر، الرؤج طلقها فإن رغبة، بصدق فيه وقبامعها دائا، 

يوصحهااش أحكام وتللث، اف. أحكام سقي،ان أنبها علها إن جديد يعقد يروجا أن والرأة الأول الزوج 
أحكامه.حى يعلمون لقوم 

والأمتتياطات،تالفوائد 

بما•للإصرار •بجامعها لا إنه الزيج حلف إذا المرأة حهم، عل الحافظة — ١ 
فيه•اكاهل وعدم بأحكامه والاكزام الطلاق تقرع تقرير ٢— 
تتزمحجأن ولا عئهلب، أن لها بجوز ولا انتهت، ى- ءئ-بما تكن، لي إذا مطلقته مراجعة للزؤج محق ٣— 
المدة.هال، حلال 

عنثٍتح وكدللئ، الخيص، هو المرء أن اف رحمهم واكابعين ه الصحابة من جع عن ثبت، أنه ؛ها — ٤ 
الصلحؤ، أمل، ثمة كان فإذا الزوجئز،ت حال، ل يتظر أن ااقول؛ز، ؛؛ن، ا-بممع فيمكن الطهر، أنه متهم جع 

j،أمل( لا وأنه الخلاف،، من أشده بع قد الأمر كان إذا وأما للصلح، الفرصة لإتاحة الأجلين، أبعد فيوحد 
الخلاف-عف للقضاء ومت، بأقرب بينهما للممريق الأجلح، أقمر فيوحد الصلح، 
أوحيضها وقت، تكتم أن لها محل لا م ذس،، نكتم أن حامل أبما ثست، إذا الطلقة للمراة محوز لا ْ- 
طهرها.

وفاةبعد أو محلل، غير صح؛ح نكاح بعد إلا عليه ثالثة طلقة زوجته الزمحيج طلت، إذا ٦" 
زوجها•

الطلقت؛ن.من طلقة كل بعد زوجته مراجعة الزوج ويملك مفرق، الطلاق أن اإا-ين ز التيسير من ٧- 



القرةمحورة 

 ~A الالكلف لأن بالخيول، شبهت وشرائعه، أحكامه هي ه حدودآش ؤ  ١١عاشور■ ابن قال
٤(.٠ ٠ y/ واكتهميرت )التحرير عندها٠٠. يقف فكأنه يتجاوزها 

—حيضامت، — قروء ثلاثه الطالهة عدة كون إن ٢١٠(ت  ٢٨)الأية عن الحيال، جيل محمد الدكتور قال ~ ٩ 

نحالفالحوامل من هليلة ب محل والتوليد الماء طب ق اكمحصعس أن وذلك الحمل، لفي تكفي، 
دمشه فسيولوجي نزف عندها ومحصل تحمل قد فهي الحمل، أثناء الحيفس عدم ق، العامة القاعدة 

المالمثجالأسهمع مائة ي  Iniplantatioiiالرحم بمطانة ل اسمة المضة اتغراس نتيجه وذلك الحيض، 
تقريا،الشهرية الدورة موعد ق أتم،■ الحمل،، لبدء الأيل، الأسبهمع "باية أد ~، قرء ~ شهرية دورة احر من 

يةنانخفاصى نتيجة للحمل والمامن الماع الأسؤع مابين ثان يولوجي فينزف كدللث، محمل وقد 
الخممن تكوينه كوهف، مته نتقل، ص—، الفترة، هده ق  Urogcstcronاليروجستبمرون ٠رمون 
هدايودي حيث، ، Placentaالشيمة إل إفرازْ وتحول، الميض ل  Cc>q3us Luteumالأصفر 

محعلمما الثانية، الشهرية اكورة يشيه رحمي نرق لحدوث، يإفرازْ تكؤينه ؤ، اكحول، أثناء الانخفاصى 
فسيولوجينرق محدمث، لا ولكن ذللث،، تحهل يلكنها حامل، دهي المائية للمرة حيض أنه تعتقد الحامل 

غالبامحدمث، التي أوالحتم الهدد الإّماءل عن الماج المزق حالأيت، ق عدا ما الحامل، عل يلبس ثالث، 
ويكونالسابق، الشهرية موعدالدورة ويضمنه منه، وئت، أي وق للحمل، الأول أوالأسابيع لأشهر اق 

افهجعل إذ ارهللأو،، تشرع ق الحكمة مي وهده معروفة. أحرى طبية وعلاماتا بأعراض مصحوبا عادة 
الحيض—يشيه دم عندها —محمل ستحيض قد الحامل إن حيث، فروءب، ~ حيضالت، لألامث، العدة غ؛ومدة 

للمرةتتحيقى أن يمكن لا ؛ين،ا —، أعلاه الذكورة يولوجية الفالأسياهمسر — نادرأ ومرتغ، أحيانا، مرة 
بيتنناقش ؤ لت ١٠تهال، خملها، وصع بعد الحالة هده ق ءل.ما فتئتهي حامل، أما تعرف وبذللتج المالمة، 

بمتي،آن محلمحن مأزقت ثإنج،لذمحئن أقهر ثثئم شدتبمن آتمكِ 1ن موؤ ثن يىآله؛نُ، 
٤[#.]الطلاق: كثلمح؛ىأتِ،ءءمتلمح آذه وشيق، -حملهن 



البقرةّورة 

صتايأش؛تؤئن دلا عموف تمحي ءأنستؤمى أظهن ئتس ألسآء إداطثمم وؤ 
وهمأبمهِقومجثثآ

أ'وأ'دلداميم سة لص أممة أن دأغمحأ أس مءؤآيموأ وآلح_كموثشؤ آلكسس، من عؤقآ أنل 
دثوثر؛دعسمم ؤثحأ إدا يتؤحيىوعث-جهى أ0 سئديمن ٥^٠ لجلهن يكس ئثمُاوتاأ 

لاثتمحق.؟هوأنم وأطهرءآه'بمإ أرةل؛ؤ دُلتؤ أقدوألتوءِالأغ م>تمحإمقمن مز؛اة ه' 
•الم\ر 

عدمن،انتهاء فقاربن أو مث؛ نساءكم طلقتم ؤإذا أمريزت بض الأزدبج تعال اف عم - ٢٣١
تطويلغير من بإحسان العدة تثقي حش اتركوص أو العشرة، حض العدة؛تئ انتهاء مل فراجهوهن 

بماللإضرار يمسكها ومن وغيرْ، الخلع إل كالإلخاء حن، الإصرار بقصد ترجعوهن ولا عليهن، العدة 
عليكمأنزل وما عليكم، اف فضل واذكروا سبحانه، الله بأحكام مرووا ولا للعقوبه، ه نففقد 

أحاطاثد واعلموا فخافوْ، ؤيرثدكم اف يدؤركم ذلك. عل واشكروه الشنفت، والمنة العفليم القرآن 
علما.ثيء بكل 

إليؤدي لأنه هم؛ لأنفظل،\ ناءهم ظلمهم جعل ^ فلزمسه, ست. ؤ ت قوله  ١٠عاشورت ابن قال 
نمهوظلم ااخاص،امت،• ق الأذهان بشغب المالح وفوات المت، حال واصعلراب العاشرة احتلال 

٤(.• f/T)اكميرواكوير: الآحرة*ّ ق اف لعقاب بتعريضها أيضا 

—الأولياء أيبما — ءنعوهس ملأ ءدُس وانتهت أومرتع، مره رجعيا طلاقا نساءكم طلقتم وإذا —  ٢٣٢
باضالدس به يتعظ النهي وذلك العشرة• بحن بالأحر منها كل رصي إذا أزواجهن إل العودة من 

الوأنتم الصلاح، فيه  ١٠يعلم تعال واف لكم• وأنقع أطهر القدر العال التهمح، وذلك الأحر، وباليوم 
عدمنانقضاء ه آظيذ الكريمة: الأة هدْ تعالj قوله ءظاهر اليقيْر: الشيخ قال ثعلمون• 
ؤمه؛ولونتعال: قوله ق وذللثج حاصة، العدة زمن ق إلا رجعة لا أنه آحر موضع ق بهز ولكنه بالفعل، 

قولهل قروء بثلاثة عنه المر العدة زمن إل راجعة ه ؤد'لاق قوله: ق الإشارة لأن ه، د'لق، ذ صيقجن -أ

بجي^٠^٤^، ١٧ماءىأس^،هموءولانجئاساثنذكثتى آشهنسم ةثعبم،ت ؤ لت ١٠ت
محآقةيتيه عنجى للدجال تثأاآمحكا نلس د'.لشاذآ،ددالطءأ دآمحيأ'لآطلإ؛وصآحمبممحؤ، يآش 

العدة،انقضاء قاربن أي: ه يهن معش أن الأية تللثح من فاتضح [. ٢٢٨]المر؛: 
أجلها.بلوغ عل وأشرفن 
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عدتما،امضث، حى فتركها زوجها طلقها ه ار يبن معقل أ-محت، أن الخض: عن البخاري أحؤج 
لإقجثر<آن سثارص هلا ؤ فترك: معقل قر فخطبها 

،•٤٠٢ ٩٢٠٥٠^ه آنثيجتثواث*يهى قلاسشلؤثى آجهن ننس أليا؛ وحاداغقم' باب القرة، صورة ~ الضر — البخاري )صحح 

والاصتنياطات:الفوائد 

الفراق.عند حقها ق الشاهل وعدم بالزوجة، الإصرار عن النهي 

أصلهو باللام الخر لأن بالفاء؛ يعهلف ولر باللام جؤ ه ؤإيو1وو\ ءاشورتررقوله: ابن قال( — ٢ 
مستعملةاللام فتكون تعال، القه أحكام وعل 'عليهن الاعتداء ليشمل )تعتدوا(؛ مفعول( وحيف، التعليل، 

Xl'T/yوالصر: )التحرير والعاقبة((. سل ال 

العللاق.بأحكام للالتزام الغلفل التآكيد ٣- 
الردجة•ييت ال المّجوع ص ضهن سغي( فلا الزوجغ،، بض المراضاة يراعوا أن الأولياء عل( - ٤ 

محيصةلت' دبمث،المدأدمح آلهتاعه م أن أراد لمي يجق ■-مثن آودد-ص يبجعئ( أفيإت'ق وؤ 
وعقإرلدْء لأي تولود ولا ولدْمإوشها قتثثار لا وسعهآ يلأ مي، قممئ، لا يأثمفذ،ج ؤكسؤثلإن 

مهمثواآن أردم ^١٥عقؤعا ودثاؤ>زلأجثح تمتا ينمق ومتالأعز< ١^^١ د'للفُظن مثؤ ١^١^٥؛، 
ةتونمبم_?واهت\ أق آن \ظكآؤنذئ\ وأيمأ المهمب  ٠٥١٠ما 'تشتم ئداعيؤ هلأ""بماح أولندؤ 

الضر:

يدباْا دمحوز الرضاعة، كال أراد لثن كاطت؛ز( تن، أولادهن إرضاع الأمهات عل محب، - ٢٣٣
تقتثر؛ولا إمراف غير من والكوة، للهلعام العللقات الوالدات نفقة الأباء عل ومحب، الوالدين، برضا 

علومحي، ولد.ها، الوالدة؛بث، إضرار محوز ولا يءرتما، مق بمملمها ولا النفومس، عل يشق لا افه لأن 

أرادفإذا وكونما١ الرضعة نفقة من أبيه عل كان الدي الواجب، مثل المولود عل الوصي الأب وارث 
ارضخعل الوالدان اتفق وإن ءليهءا، إئم فلا التشاور، بعد الحولينر قبل \ذرضذع عن الولد فهنام الوالدان 

دونبإحسان يعهليه أن ينبغي ما الأب تئم إذا عليها، ■مج فلا والدته، غير أحرى مرصعة من الولود 
وأقوالكم.مثر؛أعالكم افه أن واعلموا افه، وخافوا تقصير. 

ir• -
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الطفلإرصاع حالة إل انتقال ه أيقدؤهؤ!"جتاح ميعوا آن أردم ^^٤٥ارقوله: عاشور: ابن قال 
أي:الإباء، لها محوز حنث ذلك أبتر إن أو أوتزوجها لرصها، إرصاعه، الوالدة عل تعير إذا والدته غير 

٤(.\  A/Tوالترض: )التحرير ذلالث،«. j إثم فلا لأولادكم الإرضاع ممللبوا أن أردتم إن 
والأسشاطات:الفوائد 

طبية^رة >افها (: ٢٣٣)الأية عن الخيال جيل محمد الدكتور قال الرضاعة. ز الطفل حؤ بيان - ١ 
وأهميةأفضلية الطبية و١ليحوثا الدراسات أثست، وقد ء\بن.< لدة الرضاعة إتمام وأفضلية أهمية إل 

علللممحافقلة القبة( )رضاعة الصناعية أو البقرية للرضاعة مقارنة الثدي( )رضاعة الهلييعية الرضاعة 
العاليةالصحة متثلمة تقارير أوصت حيث سواء، حد عل وللأم للطفل والتقية الخمية الصحة 

علبالاستمرار اليونسيف متثلمة عن فضلا الأطفال، يج بهلالتخصصة العالية الطبية والخمعيات 

إصابة؛الأمراضأقل يكونون الأطفال هؤلاء لأي العام؛ن؛ وحش ممكنة مدة لأطول الأمومية الرضاعة 
أمهاعرم«,ترضعهم لا الدين الأطفال من بغيرهم مقارنة ية والتقوالأنتقالية العضؤية 

ورضاعه,الهلقل تربية ق الزوجين بين الشاورة أهمية — ٢ 
الأم.من الربع يسر انحاذالرضعاتإذا جواز ٣— 

منالأم مئع محوز ولا بآبيه، إضرادأ إرضاعه عن الأم تمتع فلا والأم، الأُب، بيت الضارة تحريم ٤~ 
ةلك،ر
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آطهىبتئن قادا أثيروعشثل يأسهنأيه يرثنن أرعث-جا ويدروق ينتمحإ ثدمح0 ي ؤ
بما^٠^٢ جمح ولا 

الثووقن تقصن آثم آقث قم فآ آْكثنم خجزآوءي بن م، >مح 
صممةأسماجع:جاصص

عوؤت.إنلاجماغ أؤأر عقوث-حلم؛ث آقت محآعثأ؛وأآن ةندروْ ماؤآآنثمم بملم أقن أف ؤآعيتوأ 
مدرْ'مقثاآتمز وعق قدره' مبمهجة4توص لهن أويهمصوأ ئتثومن ثم ٠^١ ءلكمالئ1آء 

فيمبمماهميصة لن همضتهمّ ؤبمد تءسوهسمي آن قتل ين حللمتمؤهى وإن عإآلمحسن\نأق^أُ حما بالمعمينيا 
ةولأنص\ساسْءممةآلآكاغ 

بصار'أو^'هشنفجآ هئتيتك ديمحإُلن هضتذ 
التمسثرت

وعشرةأشهر أربعة ا-لداد عدة عيهى محب زوجات، ؤيتركون الأزواج من يموتون والدين - ٢٣٤
إثمفلا الدة هدْ اتهت فإذا -لحاجة، إلا الزوجية مزل من محرجي ولا يتزين، ولا يتزوجن، فلا أيام، 

تعملونما بكل واف شرعا. ءالي4 التعارف يح_ا المعتادة أحوالهن إل رجعن إن اء التأولياء يا عليكم 
تعتدعنها متوق كل أن الكريمة الأية هذه ررخناهر الشتميهرت الشخ قال عليها. وسجانيكم خبثر، 
كانت،حاملا كانت، فإن حاملا، تكن مالر ذلك محل أن أحر موصع ز بؤن ولكنه وعشر، أشهر بأربعة 

ماإيضاحا محيزيدْ ٤[ ه آن قوله•3، وذلك حميها، دصع عدتما 
بعدحملها بوصع الزولج ق عنها القه رصي المية الأمحبيعة له النبي إذن من عليه التفق الخدين، ي ئيت، 
ةال،تلني حلافا ه عته ثبت، كإ هوالحي، حميها بوصح عتها ادر.وا الحامل عدة وكون بأيام، زوجها وفاة 
ااما<؟الأجلين بآفمى تعتد 

أوالزؤج، وفاة بسبّثؤ الءتدارت، اء التبخطبة التالمح ق — الرجال، أ«ءا — عليكم نن_، ولا — ٢٣٠
اطهعبم عديبى- انتهاء بعد زواجهن ؤ، الرهمة من أنفكم 3، أحفيتم فيا عليكم حمج ولا ايائن، الطلاق، 

تقولواأن إلا العدة، أساء ز مرآ النكاح عل تواعدوهن أن احذروا ولكن أنفكم، ز ستدكرونمى أنكم 
اشأن واعلموا العدة، تتنهي حتى الزواج عقد تعقدوا ولا صالحة. أو حميلة، إيلثف كارقولت حنا، قولأ 
١لايعاجلهم؛العقوبة عليهم حليم لعياله، غفور افه أن واعلموا فخافوه، أنفكم ؤ ما يعلم تعال 

ْ_
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أومدين لهن وقدموا مهرل لهن تفرضوا أن يقل اباع، مل التاء طلقتم إذا عليكم ذب لا - ٢٣٦
الطالمة.معاملة محسنون الدين عل نابت وهوحق شرعا، العروق الوجه عل الرزق قدرشعة مالأبحب 

تدنعواأن عليكم فالواجب الهر، مقدار لهى حدذثم وقد بس، ثدحلوا ولي اء الغطلقتم ؤإذا — ٢٣٧
الهرللمهللقة يرك بأن الزؤج، أويتسامح أوبعضه، كله الهر عن الطلقة تتنازل أن إلا الهر، نصف لهى 

تنواولا اض، محافة إل أقرب فإنه والتاء الرجال أبما نشامحوا وأن الهر، أمرها ول يمهل أو كله، 

بصر.تعملون ما بكل افه إن بينكم• الإحسان 

والأرسساءلات،تالفوائد 

مكانةعن تعبر وفيه النول. زوجها من رخمها لاسداء يوما ( ١٣)• الزيج عف الرأة حداد - ١ 

الزيج•
الباتن.أوالهللاق الزؤج، وفاة بسبب المعنيات النماء بخطبة التعريضى جواز — ٢ 

سللقة.الجدية إسمناء ض الخث ٣- 

لوليهاوكدا ذلك، عن التنازل حى ولها ، ١٢-يدحل ولر طلقت إذا الهر نمق أحن. ل الرأة حى — ٤ 
الهر.نمق، أحد عن التنازل حى 

المالية.الحقوق ق العفووالشاْح عف الخث ٠- 

آومحاي حفتنر ?^^٢ لأوتننتس ؤبمؤموأ ألوشق ؤآلصطوء آلم؛سلوز>ت، عف نفهلؤأ حؤ 
محى0ئاكتيبجسسأآسوأأشَتا 

ؤذ-صأينلأجكإخعيتلح-متي آلحيل متنعاء١لا أرثجامحتيثهلآرقجمر ء-؛هطمددروف 
مثعأؤبمثعلصت، 'و؟ و(قث'عغ-تزك=كيم مزمنيوي تيآص-هرى صننك• ما ؤ، عثا==قم 
?.اههنماؤف ثثت؛لإ ثاينتهء ثا==ئب أقم أو١ر٢كد^لأقثت-تين آلثتتير1كتي> عق حما أداني_ف 
--س_،اكزول:٢٣٨

مافقرأناما العصر(. وصلاة الصلوات عف )حافظوا الأية: هده تزك قال: ه عازب بن الراء عن 

جالساكان رجل فقال ضالأتاوو؛بتألآثلوقايضقها ت فترك اف. نسخها ثم اف. ثاء 
وافاض؟ نسخها وكيف نرك، كيف أحبحتاائ، قد الراءت فقال العصر. صلاة إذن مي له؛ ثقيق عند 

.(  ٦٣>/خمئبرةم> العصر صلأء محي الوسض الصلاة تال لن الدليل باب الصلاة، ومواصح اياجد كتاب — ملم )صحح ٠ أعالم 



المرةسورة 

■الشس،برِ 

وحافظواوأركاما، بشروطها أوقاما ق بأدائها الخمس، الصلوات إئاْة عل — الومتون أقبما — حافظوا 

ومطيسن.■حاقعين والصلاة اش عبادة عل وداوموا العصر، صلاة عل 

القبلة،متقبل أوراكع،، الأقدام، عف مشاة الخوف، صلاة فصلوا عدولكم، من حفتم فإف " ٢٣٩
لرما الشراع، من علمكم ك،ا فيها اف واذكروا الآمئ١ن. صلاة فصلوا الخوف، زال، فإذا مستقبليها، غبر أو 

به.علم عف تكونوا 

منوطائفة الإمام يتقدم ئار،ت الخوف صلاة عن ئثل إذا كان — اف لصك، ~ صر بن اش مد عن 
معهالذين محق فإذا يملوا، لم العدو وبين يينهم منهم طاتفة وتكون ركعة، الإمام  ٢٠٢:صق الناس، 

ثمركعة، معه فيصلون يصلوا لر الدين ويتقدم لمون، يولا يصلوا لر الذين مكان استأحروا ركعة 
أنبعد ركعة هم لأنففيصلون الهيائفتين، من واحل كل فيقوم ركعت؛ن، ًز( وقد الإمام ينصرف 

صلوانلالثs من أشد مو خوف كان فان ركعتثن• صل ئد ااهلائفتين من واحد كل فيكون الإمام، ، ينمرف
عبدافأرى »الا ؛١^: ئال، مارلث،ت قال، مستقبليها. أوغبر القبلة مستقبل أوركبانا أقدامهم عف قياما رحالأ 

سورةالمرأ(.باب الضر، كاب - ٤٠٠٣٢٠^١  A٩٩/ الخاوي )صحح ^١١. اش رسول عن إلا ذلك ذكر عمر ابن 

أزواجهنممتع بأن محتضروا، أن قبل فليوصوا زوجاتمم ويتركون الأزواج من يموتون داليين - ٢٤•
حمجفلا باختيارهن خرجن فإن أزواجهن، سكن من عنزجن دلا والكش، بالنفقة كاملة ستة بعدهم 
eXc■انقضاء يعد الباحة الأمور من ونحوه والتزين والإقامة الجدال ئزك من هن أنفق فعلن فيا عليكم 
الوفاةءث.ة وبإبجاب المواريث، بايالتا سغ الخكم ومدا أحكامه. ق حكيم ملكه، ق عزيز والله الوفاة. 

وأدهنؤ تعال(-■ محوله عنها اف رصمح، تماس ابن عن ندم بداود أبو أحرج أيام• وعترة أشهر أربعة 
١^^١^٠،يآية ذللث، فنسخ ه عتل-ث-رلج لآردجه-همتتاءال،آثحوو 

وعشرأ.أشهر أربعة أجلها جعل بأن الحول، أجل ونسخ والثمن، الربع من لهن قرصن با 
•٢(. ١٢٢٠برصها النول •ظع نح باب الهللاق، - داود أبيأ سنن صحح ي الأئاف روحته 

بإحسان،ونفقة كوة من متعة -_، الدخول، وغبر •«_ الدخول، عموما، للمهللقات ومحن — ٢٤١

اللهتعال.عنافون الذين النقع، عل، واجب حى المتعة وهذه للأزواج• المستْلاع وبالقا-ر 
١١٠٠وتعملوا تفهموما كي الشريعة؛ أحكام لكم الئص بجغ، الحقوق، ل الواصح البيان ذللث، مثل — ٢٤٢

والأسنياطامتج؛الفوائد 

العصر.صلاة ولامسا الفروصة، الصلوات عل الحافغلة وجوب - ١ 

IU



اليقرةسورة 

ومنزلتها.أ'ءئيتها عظم عل دلالة هذا وق القتال، ميدان ق حش الصلاة إهامة وجوب — ٢ 
أوهدية.أولباس ب،ال اساكة إكرام عل الخن، ٣- 
الزؤج.موت بعد كن والالنفقة ق ا،لرأة حى ٤— 

ثممومأ لهمِآقم ساد حيرألثزب ؤثزأزف ديأهمهم من ١^؛£حثجوأ لمثرأثا أؤ 
'وأاوق؛تلوأقإركث>أسلدرمحيهدألتاسوتنكئآيكرآلتايىلادئاءغروث>لتثهتر 

لدآثنجنعمه' حتتسى هنصا يمٍهىأس أدوى  ١٥ُأو؟من عييحِ شمخ ص أف ؤآعثتوأ س؛هفي،آش 
بمنيبذ إن>بمق بؤآ ثى الملإ" إل ثن رجترى.ألم دإؤخ دينمحعل ممن، ْكثذلأوآقث 

د=كتّ_،عثتثاأتزإن هل ائوهال ستثدّلأل ؤ( منيل مفعكا لنا لهزأبمث إذتالؤألجم( موّءئ، 

قي-موأالصثكاين ونن أقي مخيل ؤ، مجل، آلا ث—آ وما نالحإ يقتلؤإ ألا آلتنال، ءيتكم 
وناد0 محبي ملة ١ككاد محم ;٦^^١هم، 

كقثانمحقألنك لت ئغ_ذ، آة قالزت:^٥١٠ ؟^٢ إنامحئأؤتث لثزيتئز 
ؤ،وراد٥ءمملة هال،إة ممكنألمال، سعثة مرم، منة أحي 

له_تروقاد اؤ؟ عثتيثث محمحغ محآقة ؛ ٠١٥؛منذ ملا=كهء ^، JPوأقت وآلبمضِ ألم_انمِ 
مناودمت ريعتقم مي، تهكيط ؤيه يأنهكلمآكاؤق مف=كهءآن ءاتثه ثبمهترإن 

إنَمحت»رل==ئم آيب_ه دا,إلئتث> غ، ضلا هثشزوف وءال، موسمحنذ ؛، ١١٠قثت؛ك 
ثرءخيرمم04

ثر.التم

أسبابمن حوفا أرصهم من مروا الذين من، الكثثرة الألوف حيد ~ الرسول أيبما ~ سع ألر — ٢  ٤٣
فضلهومن، وإحسان، لذوفضل اف إن فآحيامم؟ عليهم ئقصل ئم حيعا، اف فأماتمم سجوا، فلم الوُت،، 
فضله.عل اف لايشكرون الناس أكثر ولكن عيية، وجعلهم إماتتهم يعد هؤلاء إحياء 

الاض سيل ؤ، الخهاد فإن اش، دين لمرة بالقتال الؤمت؛ز، تعال اش أمر الوعتلة هال.ه وبعد — ٢ ٤ ٤ 

بأحوالكم.عليم لأقوالكم، مح ص اش بأن الحكم هن.ا ثم يبعده، أجلاولا يقزب 

٨.



الهمْسورة 

وجعلاش، سيل ل الإنفاق ق تعال اش رعب فقد عتاد، إل مح؛اج اض سبيل ق الخهاد أن وبما — ٢ ٤ ٥ 
وإليهيشاء، من عل ويوسع يشاء، من عل يقلل الرراقا، محو وافه اادريل، الأحر مضاعفة دلالئه مقابل 

•الجزاء لميل القيامة؛ يوم ترجعون 

بميمن الماس أمراق قصة — الرمول، اتبما — تعلم ألر الجهادت وماح بعض تعال افه قص ثم ٢" ٤ ٦ 
قأعدائهم لقتال، بالقتال،؛ حبيرآ قايدأ عليهم يول أن لهم نبيا سألوا حض القهر؟ موسى وفاة يعد إسرائيل 

ئائلن:ماسكروا العدو. من ونحيوا تقاتلوا، لا م القتال علكم يفرض أن أخشى مآجاءر_م: اف، سيل 
القتال:عليهم اف فرض هالئا أيماءا؟ وص يلادئ، من الدئ وئ0 وقد القتال من يمشا عير وأي 

تعال.افه عهد محالفون الدين بالفلال^ن عليم وافه المهد، عف بتوا نحلفواإلاقليلا،تهم 
كونكيف هاتلن: فاذكروا قائدا، طالوت إليكم أرسل قد اف إن انقه: نثهم لهم وقال ٢-  ٤٧

وزادهعليكم، اختاره اطة بأن نبيهم عليهم فرد القام؟ حدا منه أص وناءن فقثر، ومو علينا قائدآ طالوت 
بكلعليم الفضل، وامحع وافه عياله، من يشاء من سلطانه يعطي وافه الجم• ل وقوة اللم، ق ّعة 

ثيء.

الصندوقيأتيكم أن طالوت ملك علامة إن طالوت: صدق منثدمحأعل القهت تبثهم فم وقال — ٢  ٤٨
محملهالقه مارون وآل القه موسى ال اثار من بقية وفيه خالقكم، من ورخمة طمأنينة فيه الموراة، فيه الذي 

باطهمصدقن كنتم إن اختياره، عل لكم برهان لأعظم ذللث، ق إن طالويتؤ. بيت، ق تضعه حتى الملائكة 
الأخر.واليوم 

والأستياطاُت،:القوس 

اطهم من الفرار من ذللث، ق، لما كالطاعون؛ ثني. مرض به محل الذي البلد من الخروج محوذ لا - ١ 
تعال.

٦تثتاءمأقيمؤأ٦pتقؤ قال: ي آلوت، من الحذر يممع فلا تعال، اطه بيد الأجال فضاء - ٢ 
كيمفيمإجسثتوه]اسء;مب[لأ

الدارين.ق والبركات الثواب، مضاعقت ق تعال اطه سل ي الإنفاق فضل ٣" 

الظلوم.نمرة وءد.م الوطن، عن  ٤٢١١١ترلث من اكحنءير ~ ٤ 

والحسدي.الخلمي المؤهل من لابد بل القيادة، صلاحية عف مقياسا ليس بالمال المنى ~ ٥ 
يشاء.لثن ١^٧، قال اطه رصناء عن متقبل أمر عن إخبار ٢(  ٤٧)الأية ق ٦- 

سكينة.فيه التابوت معجزة تقرير ٧— 



المرةسورة 

فيهزموما.الأعداء عليها يتئط حدوده، وتتعدى تعال اف تعمي الض الأمة أل موعظة ٨— 

نتلهكمأق4 إمك^>ا ل ة ايبمتود لوت  ٧٠هْتثل ا قؤ 
هو■طورْء هلتا تنهم قليلا لا من_هإ ذقز_ؤ\ ييدوث غنمه أعشن، من مى'إلأ يعلمته لم وثن 

ينثورتك-اثرك< ماث< وجكردؤ يجالوث ث—اآثوم معهُكافيألأئامث ^٢ ٠١٠-وألير1نكح 
?ؤآآلصتثيعدن مع قء ؤأ أممي ن غاد هتءقث؛نه مكة عؤت، لؤ ئيفكثو من محكم أقؤ مكقوأ آلم 

ص،آئث\محاثمحا
آقموءاكثة د وحذ٥^١^ هؤ رةرّيح يهثؤمحبمم ُو؟ ألبمكثرمك عل'القوم 

ثتضهربثغتيرثسثتدم،وثولأدمعأمميآلش\س ^ةومموثهرمكاد£كاأ آلثللكك 
ءأثنشغ\ئا أؤ؟ محثزعق ^و آثم وثنحتكى آلآ>آًر 

ايمسطرء

علممتحنكم الله إل طالوت: هال( العدو، لقتال، اكدس ست، من بجنوده طالوت حيج مؤأ ٢"  ٤٩
مىإلا أتباعي، من فانه ْته يشرب لر وثمن أتباعي، من فليس منه ثرب فمن تعبرونه، بنهر والطاعة الصبر 

وبضعةثلاثمثة وعددهم منهم، قليلا الأمرإلا وعصوا منه فشربوا عليه، حمج فلا الماء من قليلا بيده أخذ 
تبعضهم هال( العدو عدد كثرة ورأوا القلة هده ومعه النهر طالوت عبر فالئ| ه، بدر أصحاب بعدد عشر، 

صابرةقليلة حماعق من كم الله: بلقاء المؤمنون فرد الكثير. وجيشه جالوت الهناغية قتال، عل لتا قدره لا 

وتوفيقه.ينصره الصابرين ْع وافه الله، كبيرة؛مشيئة جاعة عل انتصرت 
جازواالذين طالوت أصحاب عدة كانوا أمم بدرآ شهد محمد.،_ أصحاب حدقي ؛فهد: الثراء قال، 

•مؤمنأا إلا النهر معه جاور ما وافه لألا الثراء: قال، ١ وئلاثمثة عثر بضعة النهر: معه 
؛رنمبْه'م(■ U٢٩٠/ يدر أصحاب عدة ياب الغازي، كتاب — البخاري )صحح 

قلوبناعل( أئنل ربنا اطه: دعوا القتال، ميدان ؤ( وجيشه جالوت للطاغية المؤمنة الفئة ظهرت ولما — ٢ ٠ ٠ 
الكافرين.القوم عل وانصرنا القتال،، ميدان ؤ، وثبتتا عقليا، صبرأ 

جالوت،اقووت داود وقتل اطه، بإذن جالوت جيش وهزموا فتصرهم، دعاءهم افه فاستجاب -  ٢٥١
والنبوةالللئ، داوذ افه أعض ثم اصأ، طي،ان وهووالد طالوت، جنود هوأحد وداود الكفرة، جيش قائل 

-١٢٠-



القرةصورة 

لفسدتالأحيار بجهاد الأشرار ثؤ اف يدفع أن ولولا العلوم، من يغاء ئ دبه وشه إمرائل، ي بل 
جيعا.الخالوةإن عل فضل ذو افه ولكن الخياة، 

_،جميل بالصدق؛واّعلة الرسول آقبما قمماها اكى القدر العالية اض آيات -هده ٢٠٢

حما.الصائنين ا،لرسلين من ؤإثك 
والأساطات:الفوائد 

الخاّمة.الواقف الختدعند امحار أهمية ١- 

للهريمة.ؤإلأتعرصوا الشرعي الخندلقائدهم حياهة وجوب — ٢ 

التصر.ثم والتقيين بالصبر المعركة ق الوعاء فضل — ٣ 

وعدما.عددها قل ؤإن بالمر، المرمة بشرى ٤- 

هوس ١لهل١غية عل ؤسلط. فيهرمه، منه، هوأقوى مى القوي عف أنبملط تعال افه حكمة من — ٥ 
مىْت4.

يبعضن،يعضهم الناص سبحاه دهعه من يكون ما الأرءس ق الماد لع تعال اش متن من إل ~ ٦ 
الأخيار.يجهاد الأشرار شؤ قرئ 

المLت.ايات4 من ئيه بمرل ط ٧— 



القرةمحورة 

آنبمش وءاقيتا دنحشتأ بمقهتِ وتئ ننهم تني، عق بمصيم ثئنثا أار؛ثث، محى يؤ 
مانشد تن تندهم مى آلي؛؛U آقثتل ما آقه اء تسوؤ آلمدثي ,ترؤج س وأين آلتتتفا منيي 

همماشُثاصأزمآشَ

تيمأنهَئألأشعبثلأكٌ
ئاآكلمحةولأسسون 

ةوماحلمهم ديناألديهثّ ما بملم عنده1إلأإاذييء يشمع 'آلخبم، يا من آلاننج( ؤ، لتذ<ؤتوا (ق 
جمْلهييجوآنياوس؛غاوستهمتنحمحآبوآمحرءر<ولائ-ودْ>■ كتاء يم! علمهء^٠ تن دتىءِ ق>؛يلن 

آدظيئرواه
الضرأ

اض،كلم س فمنهم بعضى، عل بعضهم اش مصل — العالية النازل، أصحاب — الرسل أولئلث، ٢—  ٥٣
ومحمدؤإدييى كإبرامم عالة، درحايت، الرمل بعض ورغ واللام، الصلاة علهإ ومحمد كموسى 

اقتتلما افه أراد ولو بجميل. وأثد0 العظيمة، العجزان مريم بن عيسى وأعطى وسلم، عليهم افه صل 
حىالأنبياء أمم احتلقت ولكن والعجزات، الأدلة محيء بعد من الرمل هؤلاء بعد من جاووا الذمن، 

مايفعل اف ولكن اقتتلوا، ما يقتتلوا ألا اض أراد ولو جحيم. من ومنهم باق، صد3، من قمتهم اقتتلوا: 
يفعله.أى يريد 

بدفعفيأمرهم إياْ، منحهم اادي، افه مال من الخم طرق، شتى 3، يالإماق، الؤْتين اض يأمر - ٢٠٤
حبيبانحلودت، ولا ب،ال، أنفكم فيه نقدوا أن، لاتستطيعوؤر الذي القيامة يوم محيء قبل والميقات الزكاة 
ضرمم.وعل هم، أنفعف العتاون هم باض والتقدبون العياب، عنكم يدغ 
Iالكرمي اية فضل — ٢ ٥ ٠ 

أعظم؟((معك افه كتاب من اية أي أتدري النذ.ر، أيا »يا هوتاف رسول قال قال؛ فهد كعب بن أق عن 
قلمتن،:قال: ء أعظم؟ معك افه كتاب من اية أي أتدري النذر، أيا )ريا ق١لت أعيم. ورسوله افه قالت>: قال: 

ادل.ر<ا.أبا العلم لثهنلئ، اروافد وقال: صدري ل فضرب قال: القيوم. موالحي إلا إله لا افه 
(.٨١٠برقم الكرسي وآية الكهف محورة فضل باب الساءرين، صلاة كتاب ملم، )صحح 

بحففلمحفوظآ ويبقى يصبح، حتى شيطان يقربه لا قارئها فان الموم عند قرئت إذا أما قفلها: ومن 
(. ١٢٣ ١ برقم شيقا الوكيل فترك رجلا و'قل إذا باب الوكالة، كتاب المحح، ه محريرة ش حدث من الخاري )أخرجه تعاق- افه 

-١٢٢٠





المرةسورة 

مزيلإ إممزت;وبث يث ص ذل!ء ه ألؤ 
ينيضئئُ ٠ان٢أ أتجك دلة أو؟آس عيم  ٤۶ثأس ثا انفصام ثُ اؤى أهثهو} آنتتماى 
آثكأائ ممحك4ا آشخي ثآمحتَكئقأ أؤت ه ص 

ءائئرنوءآن ف، أوأُأدمترإث،آمحى فإثاخإدوث> قم ؤتلإذأكدًثآلناي 
هإرك-آقثثأيى^^٥٣ ١٠آدائفاءويق يم_اءويميثآقكب> 5^، ئلئث>إده\ث،إقنهثلم 

أؤآلْلتاويرت آلئوم لأأ؛-محى يأض 'كمر شهت المثرب ين :|V ثأت ُالثنسى 
عاميامئ آش بتيمويهاثآمائه آس يضءهثذ٠ •موتهائادآن عك حاؤمت ومن متؤ "تثرعق 'ةدjى 

إثقأكئلن عتام يا'ثه لفكن بل مائ أوبمص ينما يئن هاد يثث حقم ءد بمقدء قئ 
س\3يثاص تا.ثة نضس ض ه لإثظتآئلز ظنايض 

آنآئهعي؛،دكؤرثيءلحسثاكأ\خءثكينهادلنام ثؤتكثوهثا آدذلايِحضف

-.سبهمول:٢٠٦

ولدلها عاش إن نمها عل فتجعل مقلاتا، تكون ا،لرأة كانت، قال: — عنهإ الذ رصي — عباس ابن عن 

ألؤ ه■' اض فأنزل أبناءنا، نيع لا فقالوا: الأنصار، أساء من فيهم كان بنوالنضر أجليته فاو،ا تمويه، أن 
ابديائيي)أحر-بم واداا. لها يعيش لا التي *اكلأت: أبوداود: مال ه. آتي من ؤاآلي؛نة-مهاآلائبم إي، 
محققوتال ( ١٤برقم• ، ٣٠٢/ ا )الإحان حان ابن وأ-محرجه الإسلام. عف الأسريكرم ي باب ابهاد- كتاب -  ٠٨م/ اض 

<.٢٣٣٣برقم داود ش متن ق)صحح الأئاف وصححه ّ شرطهءا<< عف الإحان:الإئاد»صحح 

Iاكفر

عبئما بكل مححد متى اياطل، س الخن، بما يتضح فدلائله الإملأم، ز الدخول عل أحدأ تحروا لا 
عليملأقوالكم، ّمح واف عله. واستمر الإسلام، دين عل استقام فقد باق، ويمدق اف دون من 

بأنماعم.
دلائلمن السابقة الأية عليه استملت، ما أن بمتاسبة الأية حانه الكرمى اة راتعمت، عاشور: ابن مال 

إلالعقول ذوتم، و3، بأن شأنه من الأمم، به كفرت ما ثوائس، عن وتتزبمه الخالق، وعغلمة الوحدانية 
٤، ٩٩ُاكُأرأ/)التحرير . ١١إكراه ولا جير دون باختيارهم الشريعة، ايتقيم العقيده، الواضح الدين مدا قبول 

.١٢٤-



القرةمحورة 

"قدبواوالذين الهدى، إل الضلالة من عنرجهم ورسوله، باق صدقوا الذين ناصر بحانه افه ٢—  ٠٧
الذرحمة عن العداء أولثك الكفر. إل الإبجان نور من مخرجهم ااشٍهلان، يقودمم ورسوله اطه 

أبدآ.فيها الد.ائمون للتار اللازمون هم تعال 
xوالهناغيةاص^ ل؛رامم بين وقعت التي العجيية القصة محمد. رسوله عل تعال القه يقهش س ٥٨

اللكأءهلاْ تعال اش لأن وربوبيته؛ تعال اطه توحيد ق إبراهيم جادل باليي تعلم ألر كتعازت بن النمرود 
وأبته،أحي أنا زاعأت قال ؤيميتها• الخلاتق تجي الذي ربي( ذأجا؛هت ربلته؟ س إبراهيم• وسأل فتجمّ، 

منالشمس يهللع اف إف إبراهيم: عليه قرئ استماءه. أردت من وأستقي قتله، أردت من أقل أى: 
المتقيم.الصراط إل ارتلال^ن بمدي لا واطه وأقحم؟ الكافر هدا ضم الغرب، من فأطلعها الشرق، 

ه،\ذئلك• الله ءاتنه آن رنيُ ؤ، آلمترإلآةءيىماحلمح؛مح—م ؤ قال: محاهد عن الخحح بسنده ادم أحمٍج 
كنعان.بن نمروذ هو قال: 

البنيان،من حاؤية تكان، المن حالية بلدة عل مؤ الذي مثل — الرسول اثبما — علمته أوهل — ٢ ٠ ٩ 
بمحالعلم عنده مى إليه وأرز أحياه، ثم عام مئة افص فأماته موبما؟ بعد البلدة ^ه اش محي كيف، فقال: 

متةميتا بقي بأنه الحقيقة فأحزْ يوم- أوبعضن يومآ بقيتتج قال: الكان؟ هدا ق بقيت، كم قال: الرجل. هدا 
أنبعد القه أحياه كيف، حماره إل يتْلر وأن ينضر، لر هو فإذا وشرابه، طعامه إل يفلر أن إليه ي، وطلعام، 
نرغكيفه العذلام إل وانفلر الوت،  JOoالبعث، عف دليلا .آ مثاهادمثالأ وليكون متناثرة؟ ءقل١ما كان 

العينرأي ذللث، رأى فلئا الحياة؟ إليها نعيد نم باللحم، نسترها ثم أجزاءها، ومم بعمى، عف بعضها 
البعث،.ذللئح: ومن قدير، ثيء كل عف اطه أ0 تمن 

والأسياطاتح:الفواثد 

فالناس إدخال عف إجمار فلا الاعتقاد، حرية تقرير الي-؛بي<ه ؤلأإثاْفي ت٠الت وله قق 
ي،محانوهذا دين، أي محار أن ق الحرية فرد لكل أئ عل الأية بءدْ استدل بعضهم ولكن الإسلام، 

صرح.وكفر محضة، ردة لأما افامدن عف ولايتهلبهم، للصواب، 
تعلليهمحا وذللث، والبصيرة، الحق عف يكون بأن دنياه ق تنقعه الومن فائدة هده أن إل الأية أثارت ~ ٢ 

والثواب؟بالوعد هوتعريفي الوي ه علم جمع ؤآلعت ؤ بقوله: الأخرة ق ذللئح فانية إل وأشارت النفوس، 
عنهثي ما وأما ب،ولالثح، محنوء والقرTن العماني، إثبات ق والتاظرة الجائلة جواز عف دليل الأية ٣— 

والخهلآ.الباطل وتروج وارتعصس-، الكابرة فهوجدال لحيل اس 
للمؤمنين.بتمره تعال افه بشرى ~ ٤ 

.١٢٠
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الموتى.إحياء عل تعاق اش وقدرة البعث عقيدة تقرير ٥~ 

عظيمة.موعظة القصة ق ٦— 

المالحق.ق كإ الأوثان، من فيها وما المرود متعلقة صورة ينظرن ٧" 

الملحق.ق ك،ا اسل، صورة ينظرت ٨" 

قلىِلظم-ن ولهن بق ها3، موثن أولم مال آلتيك قص يكيص آرق رب إلأ'ءغثَ إذهال وؤ 
سعثأيأتينش ■جئءائمآذعثد< بمي إنك ننالْليريئنبمى ثثدأربمه هال 

سجعأتجث حتسة كحة هف سحيل ؤي أمؤالهز ينفقون أو^أُْثلآك؛و( ءغتي"عتم آق أف واعلم 
أمو؛لهمفيينفعوف ^؛3< عيئَ." د؛مع هآئ يقلا نثن 

همولا عقهتِ ولاحوف ريهم عند مئم وهز أذى ولا مقا أتموأ ما شعون لا ثم سدّلآثو 
اك>رني؛آاها ?و؟ حلمحّ مى واقء أدى سعها صدفت حقرتن وممقرْ مموف يتلزمث'أو؟ضل 

محامحمح-آلآ*:ثنيآلم يديف وي الئايف رذاء مالم* يتقى ؤآلأنىَةكى ثالتن بطلؤأصد.كؤتمحإ ث؛" ؟ ٠٣١^
طسمحآ

أوأهيدىاتيمآهنلإن 
•الفس\ر 

تعالتاف نأحايه البعث، كيفية يريه أن رثه المحوإق إبرامم _< ءلالحض الرسول— هما واذكر— — ٢ ٦ ٠ 
ءلءور■٠أربعة فخد ^ ١٥دالإمحان• الرزية باجت،لع يقض ليزداد ذللي؛ صالت ولكن يل، ئالت تصد.ق؟ أولر 

مسرعات.وليلي بمن نالهن، ثم حزءآ، ضهن حبل كل عل احمل ثم وقشهن، واذحهن إلك فصئهن 
حكيمملاكه، ق عزيز اش أن واعلم مرعة. تاق بما ؤإذا موضعه، إل يعود حرء كل فإذا إبراهيم، فادى 

هالوإذ ؤ قاد■' إذ إبراهيم من بالثلث أحق *نحن ه-' اممه رسول قال قالت ه هريرة ش عن دبثده• تز 
فإنهدا وعل م. ا. ه. ثنى دثكاإظث؛-ث بق قاد قوين آء-لم ءال آلتوق يم، يكيم، آرق، ين، ا؛رءثثِ 

>ؤوإثةلباب - المرة الضر-سورة كتاب - الخاري )صحح <ا. والاطمئنان اكأكا؛_ أراد ولن،ا يشك،، لر إبراهيم 
(.٤٠٣٧سهم/ا<ابرقم 



القرةسورة 

بزايعافه سبيل ل أموالهم يتفقون الذين قثثته افه، سيل ق الأموال إنفاق عل تعال الله محث — ٢٦١
واشيشاء. يمن عطاءْ يضاعف واف حثة، مئة متبلة كل ق واحدة، محاق ق سنابل سبع أنثت حثة 

عياله.وأفعال ياقوال 'عليم الفضل، واسع 
كالتحدثوالأذى، بالى ذلك يعقبون لا ثم والم، الخثر ؤ، أموالهم من يعملون الذين اش يميح — ٢ ٦ ٢ 

لهمالصفات؛، هذه فيهم اجتمعت، الذ.ين فهؤلاء الفعل، أو بالقول والإساءة وئحوه، انمناء مقدار عن 

الدنيا.حطام من قيء عل محزنون هم ولا الخساب، عند عليهم ولاحوف رببمم، عند ثواحم 
منحيد حالته، سوء من علم لما عليه؛ منه وسر السالم، لأحيه الرحل ودعاء حن، كلام — ٢٦١٢

العقوبة.يعاجل لا حليم به، يتصدقون عئا غض واض مكروه. أوفعل قول من اءة إسيعقبها صلدقة 
وأذاهمالفقراء عل الن يث، ؛صدقاتكم ثوامب، نحيهلوا لا ورسوله، باش صث|قوا الدين أيبما يا — ٢ ٦ ٤ 

القيامة.بيوم ولا باش يصدق لا وهو النامي، ليحميه ماله ينفق الذي الراش كالمئافؤ، الفعل، أو بالقول 
يبن،لا أجرد و.؛هم، التراب، عته فأزال غزير، مْلر عليه فهْلل تراب، عليه أملى حجر كمثل هذا فمثل 
الواش إنفاقهم. عف الثواب، من شيئا محيون ولا اش، عند م\ئم تضمحل المراوون مولاع فكدلك، شيئا، 
الحق.إل باش الكد.؛ين بمدي 

والامتماطاته:الفوايل 

ذلكومضاعفه سبيله، ق ينقق لمى تعال اش ثواب عن متقبل أمر عن إحبار ( ٢٦٠)الأية ل ~ ١ 
الثواب.

•جزائهموبركتهم حال تجيه ه ؤثثل(آثمبجاينيعوةآمئثهنَف،بيي،آثمح • قوله ٢" 
أقلأي^ للتقليل، ه وصوثمومؤ وتنكم استثنافا؛يانيا، متأنقة إلآحرها ه ؤمل،ثموف خملة ٣— 

أذى.يتبعها صدقة من حير معروف، قول 

مصلهؤمى صعمج، سيعمثة يح كثيرة أصعافآ الحتامت، عباده؛مضاعفة عف تحال اش مقل — ٤ 
السيثاُت،.، يضاعفلا أيه أيضا 

الثواب.ؤيمحق العمل، يبطل فإنه وايحتاج؛ن الفقراء عف التمنن من التحذير ٠— 

بإساءة.الصحوبة الصدقة من أفضل الهليية الكلمة — ٦ 

للاعإل.محبهل فانه الرياء؛ حطر ٧— 

والحقالأحوة لشاعر الظهرة الطيبة بالكلمة محملها بل أذى، ولا متا نفقته يثبع لا الزمن التفهم، ٨— 
عليه.للمتفق واحترام واصع تق 

-١٢٧-
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ثنيثكتة.؛تىثتبمتتاتآقممحمفيث مآمثأآسثتآء ثنء-نحث قآ تقد يؤ 
بميمتاوف وأممه ءنئق ليرتهثيتأنامل ي أحقلهاضعميرٍبمح هكاثث آحادهاوابل مثتوْ 
منمها يهء آلأيهتر منثنتها هجيبم، وآعناب دتي_>ل من جثة لدُ دآؤرث آن أحوصقم ثوث او؟ 

فوناثمحصمحس
ماحقثتثتِمنمحلنتثت يئأبجالإ_وآءامو_أقمقوأ ُأو؟ قملهفيإ ؛[؛"تتت J^=^؛ أممه 

فيهثنمصؤأ أن إلا كتغمننيته آئثيك تثثوأ ^١٠ من ثميكامحر ومتا 
^^ثلآثآثه/ظمحااص:يمآء ^^. ^١٦٤١٥
صدألحصقمة يون ومن دثساأ من ٢لحاءكمه عيج''و^؟يؤفي وامع ؤآقءَ وفءنلأ تنه ممفرْ 

كثيرين آؤذ-درئم معغ ؛أو؟وماهنذرش آويى-ْيفاًًُقيمحأومابمْطرإلأ 
ؤينمح، مع-ثا \كشوش\ ثندوأ إن أؤ؟ مى همحييى وتآ ثندثه, آقت■ يك 

كتء\بمقإؤأقسامنتوفلخكتأوقئثمحط-»أمن كخموهاوومهثاآتممتنآ 
و-صن 

\ر•الش

الحديقةتشه وعدم، مدق هم أنفمن وثقه افه، لرصا طلبا أموالهم يتفقون الذين وصفة — ٢٦٥
الأمطارعليها قط نلر وإن ثمرها، ءتضاءمأ غزيرة، أمطار عليها هطالت، مرتقعة، أرض ق الواقية 
مثر.تعملون ما بكل وافه يكفيها. حفيف، فمطر الغزيرة 

Iالنزول —رسما ٢٦٦

لدءيمتنث آن آلواأقمو.حقثأ ؤ تزلت،ت الأية هذه ترون رافيم الّم،.ت لأصحاب يوما فمحّ يمر قال 
منهاقتقؤي ءياست ابن فقال لانعلم. أو نعلم قولوات فق١لت عمر قغض، أعلر. اطه قالوات جنةه؟ 

عمرتقال لعمل، مثلا صربت، ءباست ابن قال نفك. محقر ولا قل أحي بن يا عمرت قال الومتين. أمثر يا 
الشيطان،له افه بمث، لر قق، اط4 يهناعت يعمل غتي لرجل عمر- قال لعمل• ماس- ابن قال عمل؟ أي 

ه(.حنة لن آن عولأآ-ثوءءفتأ ؤ توله: ياب ادقر٠ا سورة تفر — ٤  ٠٣٨برقم )انمحح ٠ م أماك أغرق حق بالعاصى فعمل 

٢٨
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•المرّ 

الياهأشجاره نحت من نحري والعتب، التخيل بأشجار حافل تان ب له يكون أن أحدكم محتا هل 
البتان،إل حاحة ق صغار أولاد وله الشيخوحة، وأدركته الثمرامحت،، أمحاق كل من فيه وله العدبة، 

ذللث،مثل الشامة. يوم تضح وهي الرائي بتفقة تشبيه وهذا فأحرقته؟ نار فيها شديدة عاصمة فأصابته 
نفقاتكم.ل فتخلموا تتأملوا، لكي الايات لكم اش يوضح 

-ب_،الزول:٢٦٧

يثهآثخيث ئيثعؤا ولا آلأيتير تن ثتثمر ا-مبما يمتا ؤ ت هف الثه قول ق قه عازب بن اليراء عن 
أقناءحيهياما من — الخل حذاذ كان إذا — نحيج الأنصار كاث الأنصار، ز »نزك ت قال ه ئتغمنى 
فيعميالهاجرين، فقراء منه فيأكل ه اف رسول، مجد ز أ>،هلوانتين رأس حد عل فيعلقونه البر، 

ؤولأسث-موأذلك فعل قيئي فتزل الأئتاء، من يوضع ها كثرة ق أنه يقلن قتوالخشمح، فثدحل أحدهم 
مناستحياء عل إلا لرئمبلوه لكم لوأهدى يقول- ه تنجضؤأهيه آن منهتنغتؤنولستميقاخديهإلا ألغيث 

•C ٢ ٨ ْ / ٢ السيرك . ءمجا٥ ولي لم مشرط عل غريب حديث هدا ؤ ،آ. ٠ ٠ ٠ صا 

■الشسء\ر 

كالزيعالأرض، من افه رزقهم و؛ئا كسبوه، الذي مالهم أطبر من يتصدقوا أن الومشن تعال افه يأمر 
القلربيض تساهلوا، إذا إلا يأحذو. لر لوأعطوه لأمم منه؛ الرديء ئعئد عن وماهم والمعادن، والثار 

أفعالهجيع ي محمود صدقاتكم، عن عض ايثه أن واعلموا افه؟أ حى منه تودون فكيف فيه، رهدآ عنه 
وأقواله.

يعدكمتعال وافه بالمعاصي، ويأمركم الإنفاق، قصدتم أو أنفقتم إذا الفقر كئومكم الثسهلان — ٢٦٨
والأقوال.عليم؛الأء،ال< الفضل، وامحع وافه واسعا. ورزقا لمعامجيكم عفرانآ إنفاقكم عل 

وماعقليا، حيرأ افه أعطاه فقد بدلك حظي دس عباده، من يشاء مى ليحق، الإصابة افه يرزق — ٢ ٦ ٩ 
السيهة.العش^ل أصbطب إلا حذا يتعقل 

أوعملمال من شينا أنفسكم ألزمتم أو للممدقة، قليلأ أو كان كئيرأ مال،، من يدكم وما — ٢٧٠
القيامة.يوم أنصار من الحقوق عل يتعدون للذين وليس عليه• وشكم وعئصه يعلمه افه فال صالح 

فهوحيرّرأ الفقراء تعهلوها ؤإن لكم، محمود فدلك، الرياء من حالية صدقاتكم يظهروا إن —  ١٢٧
حيثر؟تعملون ما يكل وافه تمحواكنوبا٠ قالت، المد وهذه إظهارها، من لكم 

..١٢٩-
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والأستناطات^اكوائل 

للجةالمائية الخاجة يغطي لا واحدآ وابلا إن إذ الإنتاِج، زيادة ق ودوره اناء كفاية أهمية بيان — ١ 
٩(.ص الترية•" ي الطريت النعرة )تأثير والنمؤج. والأث،ار التمووالأزمار موام طوال وأشجارها وزروعها 

ينقطع،لن مائيا مددآ هناك إن حيث النيات، حياة ل مهم دور له الندى أن الخديث، العلم أثيتر — ٢ 
تطيعتلكويبما البيئايتج؛ بعمى ق الأمطار مياه عل اعتإدما من أكثر النباتات علميه تعتمد الذي وهوالندى 

التكنولوجيةالومائل فأق كثري، أهمية من له ولما أوراقها، سطح عل المتكاثفة الماء قطرات ممتص أن 
أبحاثس )العلل،؛ الندى )أهمة الخافة. الناطق مزروعات سقاية ز للمضابه مصائد إنشاء إل انحهت، الحديثة 

ام-))>مآم،ص)(. ٤٣٢ترى دولة والة القرآن ي العلم العاشرللإصجاز الوممرالعاش 

مسطحةأراصى  ١٦٠١حث الروابي(٠١، ٠٠بيئة هي الثعار أشجار لزراعة المثل البينة أن العلياء يقرر ٣" 
القرآن)ايجاز متتالية. عقود مدى عف التجاري-، أثبتتها علممية حقيقة وهده التل، وفومحا الحبل دون مرتفعة 

(.١٦٣ص بمصرنبري، والعمران المار؛ ي الكريم 

نار،الإعصار ويماحج، يذر، ولا يبقي فلا فجأة الأرض بماجم الإعصار إئ الخثراء: يقول ٤- 
فيكونوالموحودات، والحبال الأشجار مع والخهد القيمة مرتفعة كهربائية شحنات التقاء جراء من وذلك 
العلب)الإشارات يصادفها. ما كل محرق،.ما هائلة ثرارة وتقاومه تقابله التي الأجسام ق القديد التيار لمرور 

.١(.-٧ ١ • اللجي النار ب الهد الدكتور : الكريم زالقرآن الهات ئم الكريم: لقرآن اي 

والتكافل.يتيم؛الإنفاؤ، المزمن المجتمع لأة الاجتماعي؛ التكافل ق الإنفاؤ، فضل بيان ٠— 
الطيث،.الحلال المال من الإنفاق، يكون أن ينبغي ٦- 
أواسعام.المال من الرديء إحراج ثبوز لا ٧- 
الفهلريةالسموم من أنواعا المريضة الثمار j( مرز الأعفان من أنواعا هناك أق الحديثح العلم أثبتح ٨- 
القرآنj العلمة )الإشارات مستعصية. وأمراصا حضرة سرطانات للإنسان بج، ن)افلأتوكسن،( باسم يعرف، 
١(.١ • ص الهتاراللهم مد الهد الدكود الكريم: القرآن ي البات يلم الكريم: 

•والإغواء التثبيط ز الثبهيان وماوس من اكحدير ٩— 

تعال،اش من ْوهب الحكمة " ١٠

'يناء يشوبها ألا شرط العلن، ل الصدقة وجواز المر، صدقة فضل — ١ ١ 
ثابت،.افه عند أجره قشملأفإن كان مهما الإنفاق، — ١ ٢ 

.٣؛-
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حمدإلآثثء؛ةًظميى تليقتاءدوماثنغمدأ آقيهدى هدُثهترولنحيى عقاتكث تر قؤ 
دماكتيمأيذطنز^؛٢^^٠٢أقي نجمي وماقغ-قدثت>إلاآثماء 

آلأ>يز\في> صثر>ا ستنيئوُك>> لا آقيِ سثيسل نح ثحمسوأ آثمم-ك> مممعؤإء 
^^ك<آكارك>إمحثا3اهنيبمهم يلىآقش< محعء آلجتتاهد يحتٍثئث 

ثآسسآكث>نممزثآيلههماله عي-ئِ." حثثمؤك\مححء مق كنفممحإ وما 
يترميض.آكمق>ولا^٢ عثهتد دلاحوم ءنثرتي-م ءث4رٍلإ دعالآ,بمتثه 

وأمثْأتاثيئ قم, من5؛^،وحرم٢لنيوأئتنءتصمبمله مثدآزتثأوأحل١^٢^^ آلثيح 
المتيقنينءم،آمآتيثأوبرئ، 'ؤ؟ >ت\حِلأهيى ومنن آئم إل 

ه. آمحء م لا محأقئ 

مرحصالوا قالشركن، من لأناتهم يعهلوا أن يكرهون كانوا قال: عنها اش رصي ماس اثن عن 
-غممن ئنغموأ وم\ نقتاء ثن نهيى أق وقبمين سد؛هتِ عقنك قل ؤ الآةت مد0 فنزك لم، 

وآنميةظأ؛ويكه.لإد،ايءقم حم دماكنء-مأين دمائني-قوث؛،الالمحكتاء ئإلآثقمحاًظ-م 
اليد)أا/إْي (، ٣٢٤٢الضر)برتم ي لأم ش ابن دب . ٧٢٣٠^ ١٢٨٢; الشد ق اش الن)ب 

الزواتد)مع ي الهثم ومال الدعي. وواض الحاكم وصحص (، ١٩١/٢٨٥،٤/٢>التدرك ذ والحاكم برقممْأأا(، 

صحح(.(: ١٤٠•برتم ٦٧٥! الزاد حجري)محصرزواى- ابن وتال ممات. ورجال* الزار: يرواي* ( ٤٣٢ ٦/ 

اكمسثرت

ولكي؛*، ١١٠٧توفيمهم عن مسوولأ لت، بأيالث، للكمار، دعوته قوز محمد نث عن تعال اش جهنف 
قليلا،أو كان كثثرآ مال(، من ~ ا•لؤمتون أ؛أا ~ بذلوا وما الإسلام، إل لهدايته يشاء مى يومق اف 

المضاعفا، لكم يكون ئوايه مال، من تنفقوا وما اش، لرصا طليا إلا يتفقون لا و١لؤمتون ثوايه، فلأنفسكم 
ذللث،.من شيثا تنقصون 

الإذ العالم، لطالب، أو اش سيل ق للجهاد هم أنفوا حبالذين للفقراء صدقاتكم قد.موا — ٢٧٣
الناس،ألون يلا لأمم الصدقة؛ إل محتاحين غبمر يعرفهم لا من يظنهم للرز3،، طلبا الفر بتهليعون 
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تتصدقواوما بالمؤ١ل. ممحوا لر طاليوا ؤإذا العون، يطلبون لا عليهم، الخاحه علامات من فقرهم تعرف 
عليه.وسيحانيكم عاليم، يه قافه اطه، سبيل ل مال ْن يه 

هوإحراجفقرهم سيب أن الخشر سورة ق ولكنه فقرهم، سب هنا يبين ٢ الثنقيطيت الثب^ قال 

بسلآهملأبمستملمعورك^->ؤ بقوله■ وأموالهم ديارهم من لهم الكفار 

ه•.ءد-كّ ^٠ ٠٥١حثتريكن لثكثاماوماثنغمنامى 
فتردهالتامحى، عل يطوف الذي الطواف بهذا ايكين( راليص ت قال ه افه رسول أن >ةهبم هريرة أي عن 
دلابمب• غى بجد لا تالتااااذي اف؟ رسول يا السكين فإ قالوا: والتمرتان،ا. والتمرة واللقمتان، اللممة 

برتم٢ ١ ٩ T/ ض هد لا الذي الك؛ن باب الزكاء، - لم م)صحح . شيئا١٠ الناس أل يولا عليه، فثتمدق له، يمطن 
(،٤  ٩٥٣ برقم  a٢٠٢/ إ-دافآ الناص ألون يلا باب الضر، — الخاوي وصحح . ١٠٣

عندثوابمم فلهم وجهارأ، حب دءأادأ، ليلا وقت، كل افه سيل ز أموالهم بميمون الذين - ٢٧٤
الدنيا.متاع من فامم ما عل بمزنون ولا الحساب، يوم عليهم ولاخوف ربهم، 

أوالقرض مقدار عف زاد ما هو والربا — والاخرْ الدنيا ق الربا أكل وبال من تعال الله ر بمي• — ٢٧٠
يصرعهالذي يقوم ي إلا الاخرة ق مورهم من يقومون لا بالربا يتعاملون الدين أق شحم ~ الح 

بالفرقعلهم افه قرة حلال، كلأهما أي: الربا، ْثل البيع إنٍا قولهم: جب بذلك ابمون، س النمطان 
الاستغلالس الربا ق ولما للعباد، نفع من والقراء البح ق لما الربا، وحزم اليح أحل فقد بنتها، 

معممدأالربا إل رجع ومن التقبل، ز اش إل وأمرْ عليه إثم فلا الربا عن بالنهي انعقد فتن والضٍاع. 
منها•بمرجون لا ملازمونللنار، الحؤر عن البعداء فاوس، حله 

متكاثكث، بمب لا واف صدقته. أحرجت، الذي المال ق وي؛ارك بركته، ويذم، الربا اف ينقص — ٢٧٦
بالكفروالإثم.

والأساطات:الفوائد 

•يتعففون بل الناس، يألون لا الذين الفقراء بالصدقة اكاس أحي — ١ 
تعال.اف بيد للهل.اية التوفيق ذللث، فان الدعو، حتدي بأن مكلفج غير الداعية - ٢ 

حوم،فلا القيامة، يوم واطمتنامم وبأمنهم عنده، أجرهم بعظيم ايفقين، للموْنتإن اض بشارة "١— 
حزن•ولا عليهم 
والاحرة.الدنيا ق الربا أكل حطر ٤- 
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والشتري.اليانع عل يعودثقش الذي البح وجواز الريا، تحريم ْ~ 
الغارفإن تحريمه، وينكر حلال أته يعتقد وقى نويته، يقبل تعال الذ ءإ0 الربا أكل ص بمب س ٦" 

حالدأفيها!.مثواه 

عثأ-جرهثم لهمِ وءاثوأآلز>ءقوه الكثاتوْ ألم؛تيحثت وعم\وأ  ١٠٣٠١٠آكبيك> ن إؤ 
آؤبجأثى آقموأآقتودردأماتيث ءاتيأ .ابمأغتاآكمكث> ثحد؛ومح ئم -مبم، ^؛١^٠ 

رءومح،آوبمئمهفطم ثتتر وإن ورثؤلي، تذآش »حني أدمأ ممدوأ محي ''وأ'ةن \0'ثئرؤبآ 
تحئمأحيرلء=ظنو*يترردآن ذوعسوزتطرضاق وزنَ؛ارثت أو؟ وث*محللموثث> ثأ*ةليثوف 
وهزلاهنيرماْتقثيث، ثزموئ_أثل آقه وأقتوأيؤماةوحنيث>سإل و؟ قئثشى إنَكثهم 

ةْلمحن.ه
التمثرت

آوقاتماق الصلاة وأدوا عملا، وأحسنوا ورسوله اطه صدقوا الذين الؤمن؛ن أن تعال اش بحر — ٢٧٧

الخاب،يوم عليهم حوف، ولا رببمم، عند عتليم ثواب لم أموالهم، زكاة وأخرجوا وأركاما، بئروؤلها 
الدنيا.حطام من فامحبمم ما عل بمرنون عم ولا 

أموالكمرؤوس عل زيادة من لكم يقي ما طالب واتركوا اف، حاقوا أذ الوْت؛ن: تعال اف نجه —  ٢٧٨
ورسله.ياطه مصدقن كنتم إن الربا، ريم قبل لكم كان—، التي 

jللعموبة ورسوله؛ اف من حرب j أنكم مجن يضن عل فكونوا بالربا التعامل عن تئتهوا م فإن - ٢٧٩
مابأخذ أحد عل تعتدون لا نيادة، دون أقرصتم ما أحد فلكم الربا أكل عن رجعتم وإن والآخرْ، الدنيا 

أقرصتم.ما بنقص أحد عليكم ولايعتدي المال، رأس زادعل 
عنتنازلتم وإن اليسر، وقت إل فآمهلوه الدين وفاء عل فائر غثر قنيرآ التدين كان ؤإن - ٢٨٠

ذلك.فضل تعلمون كتم إن لكم، أفضل فهو بعضه أوعن الدين 
أوخثر من عمل با فرد كل فيجازي ليحاسكم، اف إل فثه ترجعون الذي القيامة يوم وخافوا - ٢٨١

العقاب،.ق نيادة ولا الثواب، ي نقص دون مر، 

!٣٣-
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والأساطات:الفواثال 

رؤحاللائكة ،اتلمت هأ الّتي قال قال* ه حذيفة عن تعال• اف عند عظيم المر إمهال فضل — ١ 
عنييتجاوزوا ^١ أن ص آمر كنت قال: شٍئا؟ الحر من أعملت فقالوا: ملكم، كان ص رجل 

موّرآ(•أنظر من باب ٩ اييهمع، " ٢٠ ٧٧برقم ٣ ٠ ٧ / ٤ البخاري )صحح -  ١١ءت4 فنجاوروا قال: المرمر٠ 

البخاري)صحح الربا*• آية هو النم عل نزك آية *آحر قال: عنها اف رصي عباس ابن عن ٢- 
الحديثمن'ا وآحمج بقوله• حجر ابن الحافظ وعلق ٠ اقوه بجماسجتءءكسإئ ياب البقرْا مودة تر نف— ( ٤٠٤برتم؛ 

علنزك آية آخر آخر: وجه من عنه لجاء الوجه، مل-ا من ذللث، عنه جاء غإ؛ه عباس ابن »وق ب؛ن بجمع أن أراد ولعله اللفظ.، بءن.ا 
أخرجعوكل.ا صه، طرق، من الهل؟ّي أخرجه شماطثيث،دميقمحنه ؤنأ5وأيرتارثنيثسإق جو الم 

جمّ،بن ّمأق ءن حاتم أبا لابن، دنحوء يال،■ نح بعدما عكث، إنه مولون تال<ت جرج ا؛ر، م، وذال اكابعغ، من، •بمائة طرفا ممح، 
خامص الأبأ سء أن القولن: مدين بئن الحع لطريق سعا- ومل: وءشريز،ا إحدى نقيل: وأكثر ذلك من، أغل غثي، ص، وروى 

(.٢٠٠ح/)المح علهن. مععلونه ص إذ الربا ؤ، الزلة الآياات٠ 

عدالة.ولانقصان بلازيادة الد.ين من المال رأس استرداد — ٣ 

•للممرين رعاية وفيه الممر، إنذلار وجوب — ٤ 

عنوإبعادها الصالخايت،، عل حثها ق للنفوس التربوية القرآن أصالي-، من الترم، \ولوب ه— 

ه.ثامال

القوس.إصلاح ز التربؤية القرآن اري-ح أءمن والوفاء الحمابؤ من فيها وما التدكر — ٦ 

١٣٤ -
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بجاكٍصةْمحثص ءث،ص ؤكآ:يخآ 
آثمولتي آثحى علنخ آيذى ودمدل منبمفتب ^ ١١عئه ^محما يكئب آن َكاتب ولايآب المن)أ 

مويعل أن متطيع أولا ضعيفا أو سميها ألحق علتخ آلذى ىن'كلن سيثا منه يبخس ولا ينهء 

آلثتداءإدامادعواولايأب آلأمئ هما إحدئهعافتيبمخرإش تتيل أن الثبمداء ين منزشضون 

آلاوأدق■ للشهندة وآهرم عندآقي آجفيدء؛١٩^أمتثط آو»=كح-؛راإق صغينحإ تكنبوه ولامضوأآن 
؛^١٤ ظ ظتل تبمم م_ؤوكثا _ _ ص آن إلأِ 

وأئ_موااقم^^ئولأبماركبجولأنم_يدؤانJ_،^؛ؤقهُ وآسغ_دوأإدا 
ممتنكاذتا تح-دوأ سمرولم هقرع أوأو,إن سر عي دأ؛ءل وآقه آئه وبمداءم 

اصأيجآشَثممبجصوأ
هسنلون۶^^٠^؟ ي*ًقثنهاؤئ-هأءايممكهُدٌن 

الم\رء

عقدوليكتب تكتبوه، أن وحب معلوم وقت إل بعضا بعضكم أقرض إذا المؤمنون، أ؛ءا يا — ٢٨٢
عليهما بإملأء المتدين وليقم افه، شرٍع حج، الكتابة من كاتب، يمتع ولا بالخق، عادل كان—، القرمحس 

شيقا.دسه من سقص ولا ربه، افه ولتحم، الدين، من 

عليدل اض من الأمر لأن واجية؛ الدين كتابة أف الكريمة الأية هدم ااءلاهر \ذشم2تي1 الشيخ قال 

مثنىحمامنا تحدوا ولر ثم دإن'محتتِع ؤ بقولهت إيجاب لا إرثاد أمر أنه لز، أثار ولكنه الوجوب،، 
كانتفلو الأية، ز ئتدرما عند الكتابة من يدل وهو إجاعا، يجبر لا الرهن لأن [؛ ٢٨٣تادمرْ؛ ه مثيومه 

آوئمنبمنْئثا بمئتمحآ ؤ٠إنآيث بميله• الوجوب بمُ"م دصثٍح داجتأ• يدلها لكان واجبة الكتابة 
.ه« أتثنته. 

ؤلئهالإملاء فليتوث، الكلام، عل يقدر لر أو محونا، أو صغيرأ كان أو التصرف، سيئ المتدين كان فإن 
رجلشهادة فاطليوا رجلان يوجد لر فإن عدلأن، لهان مشاهدان يشهد أن الكتابة مع واحللبوا وصبمثه، أو 

الشهادةأداء عن الشهداء ولايمتع الأحرى، ذؤرما إحداجما يت، نإذا حتى شهادتمم، ترصون وامرأتغ، 
ذلك.منهم طلج إذا 

-١٣٥-
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عندآعدل يه أمرناكم الذي ذلكم موعده• حلول وقت أوكثثرأإل قليلاكان الئ"ين تكتبوا أن ولاثملوا 
والثمنبيد يدآ حاصرا البيع كان إذا إلا والأجل، الئ.ين قدر ي تشكوا ألا وأقرب لليهادة، وأست، اض، 

علالواجب دس أولثنا• حاصرآ البح كان سواء التباع عل وأسهت.وا كنايته، يعدم بأص فلا مقبوضا 
يالكابالضرر إلخاق والتدين للداتن عبوز ولا حقيقتها، عل والكناية الشهادة أداء والكاتب الشامل 

الْلييل•فر كالبمشمة أوتكليفها الشهادة، س أوالأمتناع الكتاية، ل والتبديل والشاهد؛التحريف 
فيهالن-ى ارناني العلم افه ؤيشكم افه، وحافوا اف، ءلاعة عن حرجتم فقد عنه ميتم ما فعلتم ؤرن 
سبحانه.عنا أحاط ثيء بكل وافه ^^،، ١٠١١١سعادة 

يكونشجا المتدين فليقدم الداية، لعقد كاتبا ولرنحدوا سافرين - التدابمون أبما - كممم ؤإن -  ٢٨٣
الكتابةترك من حرج فلا يبعض بعمكم وثق فان دين، من عليه  ١٠التدين يرد كي لخئه؛ صانا ءظوْ 

الشهادةمحئوا ولا الأمانة، ئئن ولا اف ولراتب عليه، التحق ذيته  jiyMالمتدين وليدفع والرهن، 
ثيء.عليه لانحفى عليم تعملون  ١٠يكل واف ؤيعافه. يأتم الشهادة ؤئم، ومن الشهود، أبما 

والأمساءلامحت،تالفوائد 

■أحله ونحلءيد أوممرآ، كان قليلا الدين كتابة وجوب — ١ 
وامرأتين.أورجل السلمين، من برجلين الدين ر الإشهاد وجوب ٢- 
لها.دعوا إدا امتئيةاوقه.اء وجوب ٣— 

والرائع•كالعقار الكبيرة، الأشياء ق البح عل الإشهاد وجوب ٤— 
ليال•وماتا توثيقا والخضر الفر ل جوازالرهن — ٥ 

سفيها با القرآف؛ التشرع عظمة عل غامدة وهى الكريم، القرآن ل آية أطول الث-ين آية ٦— 
والدين•للئ.اتن والاحتياط \ذئون أمر ق دقيقة تفصيلأت 

.١٣"
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القسحديث عن فعفا ذلك، بعد الأمة هذه عل تعال اش تفصل وهد هدير، ثيء كل عل واش يشاء. من 
بم•ض من 

سددأماؤ،■ثإن ؤ عمر~ ابن، أحسته ت قال — ه اف رسول أصحابه من رحل عن الأصفر مروان عن 
>ؤ»اتنيام، يّ- النق-كتاب، ٤ ٥ ٤ ا■ برقم الخاوي )صحج يعدما. التي الأية نسختها ٥،^ ه آوتغغوء آاذثسهءكم 

بونمْئ(-ه قدداتايآآسبمظم ويابه، • i0uiألثمحديتآق-يتلم 
رثاباش ط3، منهم مّد كل معه، ا،لومتون يه وصد.ق، ريه، من إليه أوحي بإ قو الم، صدقا " ٢٨٥
الرسوللقال لبعضهم• يإنكار تفرقة بدون حيعا ورمله النزلة، وكتمه أجعين،، وبملأتكته بحق، ومعبودا 

ولل؛كلبيتا، أنت ذنوبنا، لنا تغضّ أن مّجو ذللث،، ؤ، وأطعنا به، أوصيت، ما رسا يا سمعنا والومتوزت 

الرجع•
هدرعل يأمرهم وإنإ البشرية، الهناقة هوق، هي التي الشاقة بالأمور عباده تعال اش يأمر لا — ٢٨٦

دعد،بتالا ياحالقنا الدعاء: عباده اش ؤيعلم شرآ، نال مرآ فعل ومي محرأ، نال محرآ هعل فتى االستطاع، 
منقيلتا من  ١٦٠'قلمته.اكي الشاقة بالأمور علنا تشؤ ولا نمد، غهر من اءطأ ا-أو النسيان ؟_، ؛

برحمتلثهوارحمنا ذنوبنا، عليتا واستر وسامحنا التكاليمؤ، من عليه لنا هدرة لا ما محملنا ولا ربتا العانيين، 

دينلث،.جحدوا الذين عف فانصرنا أمرنا، وئ أنت، الواسعة، 

والامتتياطامتج:اكوايد 

ورمله.وكتبه وملائكته باش الإي،ان تقرير — ١ 

وجوبالإيانيجمحالرمح،•٢" 
قو.للشي والْلاءة المع وجوبه — ٣ 

إلايل-درقحواُمّهم ما عل بمابهم ولا وقدرمم، قومم فوقا يكلفهم بألا اشهق،بعادم رحمة — ٤ 
عليه.محاسبهم فإنه عليه، عزموا ما 

العثليم،الع،ءاء هذا عثتنا أن رخمته ومن العمد. غير والخطئ ال١سي يواحلز ألا هذ اش رحمة من ٥- 
وصمنها.يالاسحاة بئر وقد 

؛٣٨-
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مدنية.النرولت 

المرة.محورة يثمل مقرونا مث.م ت السورة فمل 

\حق\صد.'

والرمحومحيع.انمودثة توحيد تقرير — ١ 

خاصة.تجران ونمارى عامة، الغمارى عل الخجة إقامة ٢— 

والرزق.والتيبثر الخلق ق تعال اش عظمة محيان ٣" 

وشؤء.خيره والقدر ل،، ورمحتعال اف بكب الإي،ان ~ ٤ 

ص.عبي ألوب إبطال ٠- 

والتشرذم.الفرقة من واكحّذير السالمين، ين الاتحاد أمئية ~ ٦ 

القرآنية،النصر لأمحساب اليسة القرآنية يالتوجيهارتح ممحومحا دقيقآ، عرضا أحد غزوة خمأض ٧— 

والنفاق.الشرك محتمع عن وتميزه وأفراده، الإيءان ءدت»ع وبناء 

مانعيوترم، الريا، وتحريم القتال، وأحكام ايع، كفريضة الشرعية، الأحكام من حملة بيان ٨— 

الزكاة.

والدعاء.الذكر قفل بيان ٩- 

؛٣٩
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َع  ٠٠٠ي م صِ 

ثآزد؟٨ ق؛ م زو ه  ؤ
شديدؤآقةعد١ب يهن آش يخب ظرآصايىإ0آكنمخثذأ يىتلذدىممق\ين ?٥؟ وألإغ؛سل ؛؛^ ٢١١

ذوآفيىبمؤرءمحنفيُأئ^ُ الشماء ولأؤ آدليه ي عثوشء لأعض اقت إن اأئ^أأ عهترذوآنئقايّ 
الآبج-ةق
المر*

(.jiT_Jtإعجاز وتفرإل المرة، محورة ق عليها الكلام تقدم القطعة الخروف هال.ْ — ١ 

^-خذذ\لآوة:
هأبمنألجمن أص و_■ اص: ما-ص ف الأءظم اف -اسم M■ المي قال 
برقمْ/ماا٥ المن j \ءض )احرحّ <ا. ه ادأمحلآلوتللأثتامحأس ؤ عمران: آل وفاتحة [، ١٦٣]\ّ■: 

(.٢٧٦برقم( الترمذي صحح حن. الأJابي: وهال، صحح. حن الترمذي: تالر ّ ٦ ٥ واو_< الدحوات، م-كتاب  ٤٧٨

التمسير:

كلعل القائم بعظمته، يليق، ك،ا الكاملة الحياة معان، جيع له الذي الحي هو، إلا بحؤ، ممرد لا اممه 

•ثيء 

ورسل،كتب منر نيله نا موافقا فيه، ريب لا الذي يالخؤ، القرآن ~ الرسول اتبا — عليلثج ئرل ~ ٣—٤ 
إل١^٣، هداية لأجل، القرآن؛ نزول مل، من، _، عيك، ^، والإنجيل _، موص ^، التوراة وأنزل 

لهموغثره القرآن j، اممه سها الص، اف يايات ثدبوا ١^؛>، إي واداء؛لل،• الخئ، بئن يفرق، ما وأنزل الإسلام، 
بآياته.كدب ص ذوانتقام ملكوته، ق عزيز واش مومع. عظيم عياب 

الأرحام3، تحلقكم الذي هووحده هاء، والالأرض j، أوباطأ ظاهرأ ئيء، كل يعلم اض إن - ٦ -٥ 
ؤ،الخكيم يغالب، لا الذي العزيز سواه، بحؤ، معيوذ لا سعيد. أو شقي أنش، أو ذكر من يشاء: ك،ا 

تدبيره.

والامحتنياطات،:الفوائد 

معجز.الآكريم القرآن ١- 
الكريم.القران هداية تقرير ٢— 

والإنجيل.والتوراة القرآن نزول تقرير "١- 



ممرانآل سورة 

لمتالتوراة وأنزلت رمضان، من ليلة أول ق اقهء إبراهيم صعحف، »أنزلت، ه: اض رصول قال — ٤ 
منحلت وعقرين لأربع الفرقان وأنزل رمضان، من حلت، عشرة لثلاث، والإنجيل رمضان، من مصيق 

١(.برذمهيْ المححت )اليلة ^، ٧١٥١دحت ، ١ • V أ/ المم احدي اوام )احرجم رمضان*. 

العبودية.توحيد لأكيد — ه 

والعلن-الر ق وحشيته تعال الثه مراقية وجوب — ٦ 

تعال.القه مشيئة حب أمحه رحم ي الإنسان حلق ٧" 
يشاء.كيف الرحم ق الخت؛ن تعال اطه خلق ق تشل مأمر عن إحار )٦( الأية ل ٨" 
اللحق-ل كا الرحم، ي الإنسان حلق مراحل صورة يتظرت ٩" 

يأوت آء ثئقبمة صن\ثو' لإ ئن محق نئ:١٥ ءق؛إعقث أئن ٢^ ^ؤ 
فيروآؤس.مث إلأآق، ُأويأث7 تئثر وما ئأأديإهمء ؤآتعاء اكت_نت اثماء منه ماخععءَ ممعنن يى يرمونِ 

لهبسئتا بمدإد محتا لأمحغ ربما ٥؟ لس5، آلأ آيوأ ونا.%^]٩ نقا •هنئ تذ .دءمل  ١٤٠١٠آيزثممحف 
ممث،ي هيإت ي ■كثايعآمحِهم 3؛^^ ?0؟ آلنئ١ث، آتت ^_^_، منثوتك ت، 

ثمآئوثظ اؤلثثخ،دقى أتوتلهتّ عتهح كدغ1ثت< لى آؤمك<ئروأ أأه'لف آد-نتتثاد 
شديدؤأق؛" إيأ هثثرم-ثأأثد من اأج'ءكدر،تافيتيصن آلتاي ومحوي 

آليا»_،

التمسيرت

أصلمى الدلالة، واضحامت، ايايت، مت4 القرآزت — محقي يا — عليالث، أنزل الذي وحده اف هو ٧— 
أوالناس من كثثر عل اشتباه فيها أحئ آياُتا ومنه والخدود. والفرائض الدين عاد فيه الذي الكتاب، 
محيتدلونالتشا*<أادث،، الايامث، من يآحذون ادو< عن وانحرافه ثلث، قليه ق كان فثى ارد.لألة. ق بعضهم 

التشابهبيان يعلم ولا الناس• ليضلوا اليا٠للة  ٣٠٠٠١^حج، عل وعهرفوما الفاسدة، مقاصدهم عل حا 
تعال.افه عتل من كله لأثه والحكم؛ ؛التشابه يؤمنون العلم ز التضلعون وال٠الءاء تعال. اش إلا وحقيقته 

الهتدية.العقول أصحاي، إلا الصحيح وحهها عف العال ويتدبر يتعقل وما 
عنقلوبنا تمل لا ربتا يا قائمح،• فيتضرعون الخق، عف الثيايت، اف من يهللبون العناء وهؤلاء 

ياربتاتشاء، لمى انمناء كريم الومايه، أنته إيلث، واسعة، رحة عظرك من وارزقنا إليه، هديتنا الذي الحؤ 

-١٤



عمرانش سورة 

العيال،يه وعد ما عنلف لا حق، وعده افه إن القيامة. يوم وهو هيه شلئ لا ليوم حلملث، ين سجهع إنلث، 
وغيره.كاليعث، 

عنالعداء وأولثلثح اف، ط.امآ، أولادهم ولا أموالهم عنهم ثدح لن سحانه اف كدبوا الدين إن " ١٠
القيامة.يوم النار حهلج، هم الخق 
الكئار،من ئيلهم من والدين فرعون قوم يحال شييهة اض بايامت، تكدسهم ق الكافرين حال — ١ ١ 

العياب.أليم الأحد، شديد واف تكدسهم. سب اش فعاقيهم اف، ايات أنكروا وصالح وهود نؤح كقوم 
عليهيدل محدوف ليتدأ حبر مومحح التشبيه كاف موي ^ فيم٩ون ١٠^ىJر^ؤ ااةوله1 عاشورت ابن قال 

*معوناُ آل كشأن وشأمم عادبم أي• فرعون، آل كدأب ذلك ق دأيم والتقديرت به، السه 
(.٣٣م والترر: )التحرير 

والأستياطاصالفوائد 

بالحكم.العمل وحوب — ١ 

بالشايه.الإيهان وحوب ٢— 

يه.يومتون لكنهم النشابهط لايعلمون الربانيون العياء ٣— 

بحقيقتهاالعلم فيفوض الر؛انيثن، العلكاء موقف الأيات من التشابهات أمام يقف أن الومن عل - ٤ 
العلم.من حده يتجاوز ولا عال، تف 

هاش رسول ارتلأ ئالت،ت عنها اف رصي عائشة فص التشابه. يسعون الذين ص قو الم حدر ٠" 
ثويبتدئمحع4< أةأكيو< تثشهنت ثقأإآنكغفزآثُ محممأت نه؛١؛^ انكشن ئئى نزو أ ؤ

,دء^١ ١٠ف،'أبزئممحث والقسمث إلااقّ ئآإيأث7 دتابم—ثم قآمحمحيمء نآيعات آثتآءأكنت مامقعيين 
تشايهما يتبعون الذين رأيتم *إذا هوت اش رسول قال قالت: ه. آوزأ إلا رثاوماهث •عثر من مل 

ابعص الهي باب اسم، كتاب، —  ٢٦٦٠برمم ٢ •  ٠٣أ/لم م)صحح فاحذروهم،٠. اف، سمى الذين فأولئك متم، 
ممران(.آل صورة يّ" النقكتاب — ٤ ٠  ٤٧٣٠بر٢ ■ ٩ a/ وصحح ك. والأفظ القرآن، ضائع 

•والخمح، الدين عل القات  s-Usأمحها ومن المقلمة، الأئمة الومضن تعال اف تعليم ٦- 
يحضهاف كتاب، ضربوا يبمدا، قبلكم كان من هللت، »إنٍا فقال: يتدارزون قوما 8أو النمر ممع — ٧ 

ومافقولوا، ْنه علمتم فإ ببعض، بعضه محكد؛وا فلا بعضا، بعخه مدير اش كتاب، نزل وإن،ا ببعض، 
بملفون•يتداردوزت عاله"• إل فكلوه جهلتم 

(.٠٢٣٧ برقم ابامع صحح)صحح الأJابي: وئال محققه. وصححه ، ٦٧٤ ١٢٥برتل، الي احل، الإمام )اخرجه 

-١٤٢-
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إذتعال، »اله محص هو الذي أنزل، فعل القصر ل ذكر أن البلاغة بياع اءمن عاشور: ابن قال ٨- 
الكتاب*.آتاك هواكى لوقال ما بخلاف افه، إلامن ولايكون الوحي، يرادف، الإنزال 

)اكميروص:م/،ا(.

^؛؛٠١٠آثغاءآلمئنت ض ماقست نئعؤن رج هلودونِ ل هثا٢^؛:< ؤ تعال: قوله ل  ١٠عاشور: ابن قال — ٩ 
ذلكوكان ومشابه، محكم إل الكتاب مم U لأنه المابق؛ الكلام اقتضاْ لإحمال تفصيل ه ئآددمحِء 

الحكمأثما لانمشا؛ه. اكاس تم معرفة إل الشص تشزمته المعان، عل الألفاظ دلالة باعشار التمم 
٢(.١ واكريرت٣/ )التحرير ليه®• تفصيل إل حاجة فلا واحدة، طريقة عل له الناٌص فثلقى 

تعال.اض إل والتضثع الدعاء —وجوب ١ ٠ 
الأحرة.ز تتفعهم لن وأولادهم الكئار أموال - ١ ١ 
الماضية.الأمم بأحوال الأعشار - ١ ٢ 

صآملحيان و؟ وميسالهاد جهئم ،ءذكئددا حمؤ 
إثتيادٌحّأكتك َنلإهحّ يؤعيهم ًًُكإ؛رآ وآح>يم، آلتم ّبيخه ي، نقتتل انتمتافتة ختأتيرخ ق ءاية 
حبإبئ١يد، رتث أؤ؟ آلآبمvدر لأدنب لمح—حرْ لأيجى ؤ، ارنث> دكا٠ من يمتمٍبمء يدنث ؤآيهي 

آلمسوتتؤآثكتل واقنمهؤ آلدمصٍس مكك آلمقتطرؤ ؤآنمثهلر ؤآكئن ملك>آرتماء 

تظهتثرةوأرتج مها ■كتؤدنذة آلأدهر عنتها من تجيبم، جننت رتهتَ بمد اقمذأ بمت؛ث ص؛'يبمًقم 
ةعؤ-زكلأالكثالما مؤمنا ١ؤم1*تث، ''^^ُ انم—ثاد تنيّ؛/؛ مأق، آمي غى ورصوئ>لأ 

وألمتتئغص؛نك,.وآدنفت،رى. ؤإلقثختيى وآلم؛كددقمكنح 'ألكثنيّين ألتار وبناعذاب ذزيكثا 

ألآتْار.ه
■الش،سم\ر 

وتساقونونحمعون الدنيا، ق ّتهرمون إئكم لحم قل الكافرين" ومهددا قو محتدآ تعال اش يبشر — ١ ٢ 
ومأوى.متقرآ ذلك اء وّلمأوى، لكم تقرأ ملتكون جهنم؛ إل 

٤٣



عمران lJTصورة 

إحداهما:)يدر(، معركة ق تقابلتا ط\وقين ق واضحة عبرة لكم كان لقد للكمار: محثد يا تل —  ١٣
الومينيرون ترص كماي والأحرىت محقيه، رأسهم وعل الؤ٠تون، ومم افء، دين نمرة أجل من تقاتل 

الحكيمة.الصائر لأصحاب لوعفلة ذلك ز إن يشاء. ثى ينصره يقوي واف عيانا. ضعفين 
الكثثرةوالأموال النتن، كثرة حب عل وجلوا النساء، من الشهوايت، نحو الميل لياس حثن — ١ ٤ 

الغناء،والمزاؤع والغنم، والمر الإبل من والأنعام المعلمة، الأصيلة والحيل والقصة، الذمخ من الكدمة 
وهوالخى.النقل—، حسن عنده واف الزائلة. الدنيا ق يه يمنع ما ذللث، 

هذهمن يختر أ"؛مكم هل إلمهات يبموقهم يا-بم-ة الوْتغ، يثر بأن قو محمدآ تعال اف يأمر -  ١٠
ماكثتنالأمار من العيية الياه وأشجارها قصورها نحت، من نحري جتايت، اف: حاف لمى الشهوامحت،؟ 

للجنمان—ومعشة حئية فالهلهارة الرجال— عيوب ومن النساء عيوب من مطهرة وفيهاأزواج أبدآ، فيها 
العيال.بأحوال عليم واف اش• من دائم رصوان ولهم 

ماعف تواحذ.نا فلا بلمثؤ، صدقنا اثنا ربتا يا يقولوزت اش، يدعون أمم ااتق؛ز، صفاين، من — ١ ٧ — ١ ٦ 
وأفعالهم،أهوالهم ق ؤيصدقون الابتلاء، عف يصبرون وأمم النار. عياب من وثجنا ذنوب، من متننا 

الأيل•آر السحر ومت، ق يمم ويستغفرون وعلانية، صزآ أموالهم من وينفقون اش، ؤيهليعون 
والأساطاُت،:الفوائد 

•بالصر ه وأصهحابه قو للشي بشرى — ١ 
•يثاء لتي بتمرْ تعال افّ تأييد عن نشل مإمحاد ( ١٣الأية)ل ٢— 

والأموال.والبنن اء اكمن الدنيا الحياة بزينة الاختيار — ٣ 

•الدنيا الحياة زينة من وأمثل أفضل الأحرة — ٤ 

الشهواُته.لاتقتنه التقي المؤمن — ٥ 
تعال.اف سبيل ل والممق؛ن والقانت\ن والصادةين والصابرين المستغفرين عف الشاء ٦- 

٤٤-



ممرانآل صورة 

آدني—زهت إلأ لاإله و\إ1وتيج هآيثآ أير ؤأولوأ وآتكتكة من إلأ إله لا آئق أس ؤد ثؤ 
بمأسثآ1ومأ\لكتثإلأ \كمى ثثاأغث1وم، بمدأسآلاط الن؛ث آمممثر

غن:آغكصل?0؟ ثآءنمائزف؛اظ 
فمدأمكدوأأسيوأ ة\ن ؤآلامحقنءأسلمتتر آوتوأألكتب تلذمفر وقل ومنأئبعن قد آسلنت<محبمهى 

أج^؟إفآلن؛نيكمثؤتؤاتبأسوتقثالورك>وإمحنسحميأمإشعاءثلك~أيخُؤأقثبمسيرادياد 
مداس<ئبمنزفر ألهائي، ينك يأكتّد يأمئوث> ويمتلورك> يغيروحفي> المحي 

ئمحتييكتينح لهر وما ألآءسنر وآ ٢^^١ ض آنمثيبر ■صطش أك؛ني أيكدئك ?0؟ ألسم 
^^صمحجممم'يرخملفيةبجر

^كازأتا دئيهر ذ معثمحد*ت آيامأ النارإلا ثمكثنا ق لوا أنهره د*هث ننُبمون يبمم 
المحغم ءكث؛ئ« م١ موِ، ْتفئر وومث، فيه رس لا لوم جثتئهر ١ ^ ثوم> نشءك> 

وآهةقدنزث> 
ؤرءالف

قيامهعل والعالٍأء اللأتكة تشهد وكذلك يانمودية، ادفئد أو4 نعات، اف  ١١٢يشهد عثليمة شهادة —  ١٨

الإسلامشخ ةاو< ءذالوئ1ته. تدبير ز الخكيم ملكوته، ق العزيز سحاته، هو إلا بحق معيوئ لا ؛العدل،، 

مافهو بفعله شهادته وأما تارة... وبفعله تارة، بقوله يكون ؤإعلامه وسانه الرب *وشهادة تيمية• ابن، 

(.١٦٨/١٧)ءدوعاكاوىبالعقل*. دلالها النيت٠اJا وحدانيته عل ١^١^ الأدلة من نصه 
كلبه اف بعثهم فيا الرصل اسيع وهو الإسلام، سوى أحد من، شله دين لا باثه تعاق افه تجر " ١٩

قوزالّم، بأمر العالم جاءمم ما بعد من، إلا والتماري اليهود احتلف وما بمحمدقو• حتموا حتى حع، 
النهفإف توحيدْ عل اف بدلائل يكدب ومن بعص. عف بعضهم وبض دآ، ح فأنكروْ والإنجيل التوراة 
لعياد0.الخزاء سرع 

إيملهم: فقل الدين شأن ؤ، جادلوك فإن الكتاب،: أمل يناخلر كيف قو محئدآ تعال افه بملم " ٢* 
قبلتمهل العرب: ولشركي الكتاب لأهل وقل الومئن. من العم، ومن أنا وحا-ْ، ف همادم، أحلصت، 
ليك،.ل أنزل، ما تبلعهم أن ءليالئs فائها أعرصوا وإن المستقيم، المرامحل إل اهتدوا فقد أسلموا فان الإسلام؟ 

ثيء.عليه عنقي لا الضلالة، يستحق ممص الهداية يستحق بمي عليم واف 

٤٠-



عمرانأل محورة 

بالعدل،يأمرون الدين ويقتلون حليا، الأنبياء ؤيقتلون الخق، بدلأتل يكدبون الدين 0 إ ١
حنامحبممبطيتج الخفليرة الخرائم يتللثا يتصفون الدين اش رحمة عن اليعداء أولتلث، مومع, ؛عداي، محيشرهم 

تعال.اف عذاب من ناصر لهم وليس لداتين، ال 

حملةلضمون الوكدة الخال موصع ق مسممر ظرف ه حق خير ؤ ت ®قوله عاشور- ابن قال 

قعيهم"•تشويه زيادة الخال هذه من والمحول حق• بغير إلا ااسيين قتل يكون لا إذ ه ؤدتئثلوثآمحد< 
)اكميرواضر:مآأك

-سبب٢٣

جاعةعل المدداس قوبيت اش رسول دخل قال:  ١٢٣الد لصي ماس ابن عن بستا-ْ الطبري أخؤج 
فقال:محمد؟ يا أنت دين أي عل زيد: بن والحارث عمرو، بن نعيم له فقال اش، إل فدعاهم اريهود.، من 
بينتافهي التوراة، إل فهلقوا اممه رسول فقال -ءوديا! كان إبراهيم فإن فقالا: ودينه. إبراهيم ملة عل 

بيثثنّلإضةإقكش،آمحهتة( تزآلخقثن—، شيث إث٠٢قءك٠أذؤأ هر أف ؤ L: افه فأنزل عليه، فآبيا وبيتكم! 
(.١ ٨ Y/ )النسراكح؛ح ه■ مممى ءكاهم١ دئيبرئا ق ^٣' قوله• إل ^ مثيلة ثبمم نثهتَ يبمن ئم؛3وق< 

التفرء

يدعونالذين مولأء من تعجب ألا والتماري: اليهود عل قتكرأ ه محئدآ رسوله تعال افه تحاطب 
ثمنرصونوهم متهم، طاتقة فترفض فيه، اختلفوا في،إ سهم ليحكم والإنجيل؛ التوراة ل الذكور الحق إل 

س،اعه؟عن 

٤YO-Y - أنسهمخدعوا فقد فليلة، إلاأياما لنتتد؛وا أمحبمم ادعاتهم م، الحؤ عن الإعراض هدا
علالعادل جزاءها نفى كل ونالت، وقوعه، ق لاشك الذي يوم؛عثهم حالهم يكون فكيف، الكزي،. .مدا 

•ذرة؟ مثقال يثللمون لا وهم عملته، ما 
عملبالذي متتمس—، ه فلرفو)إذا( السياق، نوعه عل دث، لحذوف محر هتا )كيف،( عاشور: ابن فال 

العدو؟لقيت، إذا أنتح كيف، كقوللث،: التفظيعي الاستفهام معش من )كيفج( ق ما وهو ظروفه، مز 
(.٦٦م >اكميرواكرم: 

منل •ءاجعوا قو: الني فقال سم، فيها قوشاة للتي أهديت، خيبر هتحث، ئا فال: فهغ هريرة أبير عن 
نعم•فقالواث ءنه؟اا صادتحر أنتم فهل ثيء، عن سائلكم ارإل فقال: له، فجمعوا بمودا؛، من هتا  ١٠كان 
ءفهلفال: صدمت،. قالوا: فلأن«. أبوكم بل ا>كنبتم، فقال: فلأن. قالوا: أ؛وكم؟« ،رمن قو: الشي لهم فال 
لعرفته ك،ا كن.؛تا عرمتج ئ.بتا ؤإن القاسم، أبا يا نعم فقالوا: صه؟اا مألتج إن ثيء عن صادش أنتم 



عمرانآل محورة 

فيها،اراحووا النيره•' فقال فيها• نحلفوتا ثم يسبمرآ، فيها نكون قالوات  ١١النار؟ أهل، ُُس لهم' فقال أبينا• 
أبايا نعم قالوات  ١١عته؟ محألتكم إن ثيء عن صادقي أنتم ُُهمل هال،• نم أبد'آا'• فيها نخلفكم لا وافه 

كنمحتإإن قالوا؛ ذس؟١١ عل خمالكم  ١١٠٠٠قال؛ نعم• قالوا؛ ثخ؟ر* الشاة هاو0 ؤر جعلتم ^، ٠٠٠قال؛ القاصم• 
يضزك.لر نبيا كنت ؤإن نترج، كاذبا 

عنهم؟(•ملريعفى إذاع،ورالشركون محاب ~ رالوادعة الخرية — ٣ ١ ٦ ٩ برقم )الصحح 

والأساطات:م\ئو 

وأيهاطه، إلا إله لا أن  ٠٠٥شهافصول؛ ثلاثة الأية هده تصمثت ١روى٠ تيمية؛ اينر الإصلأم قال ~ ١ 
،_ipالناز له عطل وتضمنت لالشرلث.، النافية وحدانيته قضمتن الخكيم، العزيز وأثه بالشهل، قاتم 

إثياتففيها والغه، و١لظالم الشرك عنر تنزحه وتضمنت والقه، للذل النافية وحكمته عرته وتفمنت، 
.١( ٨ ٤ / ١ ٤ الفتاوى )محمؤع •  ١١التوحيد 

مارىمحاجة غرصؤر السورة؛ هال.ْ فيه أنزلت غرضر أول ؤر شرؤع ااهن.ا عاشور؛ ابنر قال ٦— 
بتخصيمؤرنم والانجيلر، والتوراة القران تنزيل بذكر ورم ال؛؛؛^ ٥١هنامحيات منر الاصتتئاف فهد>ا نجران• 
(.f٤٥/واكوير: )التحرير الكتب((, من قيله ما ها•ي يفوق، قديه يأى وتفضيله بالن.كر القرآن 
يشهدبالوحدانية له الشهادة أن يتفمنر العالم آوؤر شهادة ررؤإئيات تيمية؛ ابنر الإسلام شخ قال ٣' 

شهدويشها.ون؛ء| إلااض، ، ٠١١الأن يشهدون وهد.امتفؤرعليه، والبشر، اللأتكة الخلوقين، منرغبمره بماله 

(.١٨•/ ا ٤ الفتارى >ءدوع لممسه«. به 

•العلياء فضل، بيان ~ ٤ 

تعال.اش مع إل التحاكم وجوب ٠- 

يسيرة.النارإلافترة لرتمثمحهم أبمم زعموا الذين اليهود مزاعم عل الرد ~ ٦ 
والتشرذم.واكفئق اات.ي>،، ي الاختلاف ْمحنر الخدر ٧- 

أنممهل ؤ تعال؛ قوله ق ككا والتحضيضر، الاصتيهتاء ق الستعملر الاستفهام  ٠٠عاشور؛ ا؛نر قال — ٨ 
حلافعل أسمحلمون يقول؛ أن دون ؤءآسدتتزه قوله؛ ؤ، ال١صي بصيغة وجيء ؛؛• ٩١ثالادد٠ت ه ننئهؤن 

ال١صى((.ق كالحاصل، يكون حتم، إسلامهم، يرجونحمق أنه ^، للسيه ر، الفل١٠مقتفى 
>ااتحريرواكوير:-ا/هْ(.

سرآ•إلاوقتا الناي ممهم لن أتمم زعموا اللءين اليهو,د مزاعم الردعيط ~ ٩ 

-٤٧



عمرانآل محورة 

آأتفي،،وقآلص^١؛، ينئ وؤ 
 iويملLدُءئرحآمح\فيؤا مقلاق وثميج في'الئنافي ءقَلإامحمشئ.ر آلح؛رإمك شدث

آلكتهمبجنآيقنون لاتئغذ ُأو^؟ ■ؤسثاس بممير تشاء من وتنيق ايى من آليت وتمج آلمتت مى 
تثةمئهنِ كثتمأ أن إلا سخ ؤ، آقد مُى هقتو دا.وثث مممثل ومن اثتزتن دون من آوتآء 

آقبثنته قثدمحك آؤ صتممًظت؛ ماؤ، كحفوأ ^٠^ أتؤآ ؛ث المني-م دءث ئثمثثهُ آئ" ويحذوحقم 
مىعييئ ث\ ُآني ئحدحقل قهرأوآبجم ّءتاي صفق  ٠١۶؛٢^وما آلك-ثؤ؛ت متاؤ، لثام 

محآقمء مسه أق، وثحؤر>ء=قلم تبيدم ١ أمد وثيثة7 آن؛؛^١ ثو مد ثثوو ين، ءعدئ> وما نحيسى حير 
دمدؤأواقةعمئ_ؤصثؤوهفتدؤ يتمذأهأع قءث_نمحهايمؤ، موإنَقنئتِ ?^؟ رءويئألمث١د 

ُو؟هوالثّثزدةنميزأ شأيعوأآس أؤآ 
\ر*الف

ياافه، يا فيقولوزت ويعظمونه؟ يدعونه كيف والومت؛ن ه محئدآ رسوله نعال اش يرثد —٧٢— ٢٦
تشاء،من ونحفص تشاء، من وترغ تشاء، من وتمخ عبادك، من تشاء لئن والمال  w_،lب_، المالك، مالالثإ 

اعايتحيمن مضت، ما يدخل ضرك. ذللث، عل لايةا.ر قدير، قيء كل فنل عل إيلث، وحدك، الخير يبدك 
منفثزيد الليل، ماعالت، ي النهار ساعاُتج ويدخل النهار، ساعايتح من فثزيد النهار، ساعايته ق الليل 

الخبوبجالأخضرهن البات، كإخراج فيه، حياة لا ١^^، الميتح القيء من الحي القيء دتحيج الليل• اعايتج ّ
منثئت، من وتعهلي الأخضر، البات، من اليابس الخت، كاخرنج الحي، من المت، القيء ومج ة، الياب
إحصائه.عل يقدر لا ما المال 

منه،اش وبرئ اممه، من برئ فقئ يتولهم ومي ظهرأوأنصارا، الكمار — المؤمنون ي — لاتتخذوا — ٢ ٨ 
العداوةلهم وتضمروا ؛ألسنتكم، الولاية لهم فتثلهروا أنفكم، عل فتخافوهم الهلامم ا>ق تكونوا أن إلا 
وحسابكم.مرحعكم اف وإل نحالفوه. أن ه نممن اف وبصفكم ذللث،. ق مج فلا 

فانأوتفلهروه، قلوبكم ق امتقئ ما تكتموا إن ١^٣^! عنير أن ه محمدآ رسوله تعال افه يأمر — ٢ ٩ 
القدير قيء كل عل وافه الح. والأرمن السع موات، الق ثيء يكل وأحاط ^٢، ١۶به أحاط قد اطه 

أرائه.ء مي عليه يتعد،ر 

٤٨-



عمرانآل سورة 

كثرأو قز مها حثر من عملها ص كل تحد إذ القيامة، يوم أمره محالفون الدين فليحدر - ٠٣ 
الخساب،من خوفا ثندأشاسعا العمل ذلك عن يعيدة تكون أن تتمر ذنوب من اقترفته ما وتحد مشاهدأ، 

بعياده.الرأفة عفليم واف العاصي، بفعل عليكم تخهلوها أن ه نفاف ومحدركم 
اساعهفعليه حما تعال اف محب اله ادعى من كل يغ أن قو محمدآ رسوله تعال اف يأمر آس٢٣" "١ 

عفليمواف ادنو->رم. ومغفرته تعال اش يمحثة قئظون فهؤلاء فم، اض محبة علامة خلائ< فال وتصدمه.، 
حم.الرحمة ممر عياله، لذنوب الغفرة 

بمنزلةوهو ه، ؤةئمؤ، قوله: ق الأمر جواب ؤبم؛-قةأيم ررقوله: تيمية: ابن الإسلام سخ قال، 
أحثهم،بأن ذللث، عل فأثاحم الرسول،، ائياع وهو عملهم، ثواب وهدا جزم، ولهذا الشرحل، مع ا-بمزاء 
٤(. U٤٣/ الفتاوى )جموع ق؛له«. لا بعده إلا يكون لا المسٍج وقتنب العمل وثواب الشرط وجزاء 
للصالخاحدين مح—ئإ لا اف فال أعرصوا فان والنواهي، الأوامر جح ق ورسوله اف بطاعة أمرهم ثم 

راماةال،ت اف؟ رسول، يا الساعة متى ئو: الكب سأل، رجلا أن ه: ماللئط بن أنص عن عليهم• ويخْل 
هال،:ورسوله. اش أص، ولككب صدقة، ولا صوم ولا محلاه كثثر من لها أءإق-ت ما قال،: لها؟® أغدذت 

ابفياه(.بابءلأطنا--كتابالأدب، ٦١٧١برقم  ٥٠٧ا/• الغارى )صحيح أحيت«. من ْع ارأث 
والأسساءلات<:الفوائد 

عنتقبل مؤإخبار يشاء، لئى اللك تعال اف إء٠لاء ق تقبل مأمر عن إخار ٢( )٦ الأية قٍ، ~ ١ 
تقبلموإخار يشاء، لمى تعال اش معرة ل متقبل أمر عن محإخار يشاء، لمن الللث، تعال افه ننع 
افتع١للتنيشاء.إذلال عن 

العقليم.الدعام بمذا وأمته قؤ الكب تعال، اف تعليم ٢" 
العظيمت؛ن.الأيتين حاتين الدعام فضل  ٠٣

اش«.من الخثر السالمين يرجمحب مقام القام لأة هنا الخثر حمس  ٠٠عاثور: ابن قال ٠ ٤ 
(.٦٨م/واضر )التحرير 

حاب.يغير يشاء لمي تعال اف رزق، ل تقبل مأمر عن إجمار ( ٢٧الأية)ل  ٠٥
اللحن،ل كا والنهار،  ٠٠٣١وتكوير ولوج صولة بمظرت ٦" 
منها:حالأُت، عدة لها الحرمة الموالاة وهدم للكفار، المؤمنين موالاة تحريم  ٠٧

العداوة.من لهم ييهلنه ما حلافا للمسلمين ويقلهر حم، متعلق وقلبه يواليهم كمي بالقلب الموالاة أب 
الو,ْئ؛ز،•مو.ما ل الكاخرين، محورة تحغ، ب" 

-١٤٩..



عمرانأل سورة 

الإسلام،عن الرئة ينشرون تركهم ق الكفار ثع اكاهل عن الثانجة ا،لوالأة ج— 

الومين.إضعاف عل ممحهم اكواطؤ د— 

الرهيبأن وايامسة القران، عادة عل الرهيب يعد ألرغيب إل وانتقال عاشورت ابن قال ٨" 

فجعل\شمذوف.أ به الوووف محة تستلزم والرأفة •٣[ ]آلممران: ^ ؤءآس'رءوداأدتاي بقوله: حتم التقدم 
الحة«.تستلزم الرأفة كون عل بي عليه الرسول باتٍاع الأمر تعليق مقام ق فعلاللشرط افه محية 

واضر:مسد)التحرير 

سأحاذه.له انمودثة بإ-خلاصى تكون تعال النه محبة ٩" 

والنكراتالعاصي عل قائمون وهم رسوله. ومحية تعاق افه محة يدعون اليوم الناس س ~كئثر ١ ٠ 
ليرجعواالله يتقوا أن هولأم فعف مهلح، محي، يمن الجث، فان لدعواهم خالف وهدا الذنوب، وكبائر 

دعواهم.مدق حتى فيه هم عئا 

. .١٥.



عمرانآل صورة 

رما

رب

بمتيبيئ بممما درة؛ لؤآ لكآتشث دءادعثثن وؤحاوءاد،إبجمي-ثّ ثادم آس ف إؤ 
آتتإلك مبجا ثلكث ئورئ عتنآف؛/1،^ هلت«آتعق إد ?ؤأ عدئِ سمى دآق■ 

وآس'أءلإِدماوضم>ولإىمحئ وبمااأمتا رتإف ه\لق ظثاوحث£ة\ السمىآصئِ 
حمتشول منثثتهاربها أنور ودري-هاتر<آلئتطيآهمي فييدها^-٥ وإؤب مريمِ سعيمآ وإؤ 

ثتوأققاد % ض نين آلملجآت ئلبجتاذإث\ ^>، زإآه قفء تث شاك ٧^١ 
هالويمُ دعانحكيع اأو؟مناإلق يثاءتيدجمثتتا»_< ش ينوى آس زن موينرعندآس ه\لت ٥^١ قي 

?©؟١^ ^١^<^ وو ص ين 4 ف ثن 
ماد ١٥ممابجتآيج^ق دحصيوا آمحتتإب 
قاداو؟ ئمحئث٠آمحبممد•Cيكآءَ عاقر وثربلتوآآلك>؛ردأم-ثأيى عثم ي، تتؤ0 َنأئ 

أثاةّئلأيآ.ثثلي;اتةهاد:١^٠ألا
ألثزثالإص.يم

•المسبرء 

وعييكمريم عمران، وذيية إيراهيم ذدثت من دالوممحن ونوحا آدم الأمحاء احتار اض اة - -٣٣٤٣
فهوالإحلاص النية ق متواصلة ثلالة والرسل الأساء ومولأء زمامحم. ق العال؛ن عل وقصالهم اص؛، 

علتمبأهعافم.العيال، لأموايا سمح وافه له• والتوحيد 
ربيا لهمتا! حميتا حنن فاقوي، بتت )حنة واسمهات عمران امرأة قصة ~ الرسول اثها ~ واذكر " ٣٥

إثكJدري. مني فتقبل المقدس( ولخدمة)يت للعبادة مفرغا خالصا بْلني ق أحمله ما لعيادتك ظرت إر 
ممدي.العليم لدعاش، مح الأستا 

تعالوافه أنش— وضعتها إل رب يا متآسقةت قالته ابنتها)مريم( عمران امرأة ولدتر وحيتها — ٣٦
ؤإلذللثا، تتهلح لا التي كالأنش القا-س( ربيت، لخدمة يصلح الذ.ي الث.آقئ وليس — ورا>رت، أعلم؛ها 
افه.رحمة س المهلرود الشيهنان س وذريتها بك أحثرما ؤإل الأنش)مريم(، هده تمث 
وشكلامليحا،حنا نياتا وأنينها بالعناية، مريم وثول القبول،، أحن لأمها دن*رآ مريم افٌ فتميل —  ٣٧

مريمحاء كلها وكان عيادته، مكان ق وأمكنها مريم، يتكمل أن خالتها( زكريا)زؤج ت"اإا افّ وهيأ 

٥١ -



عمرانآل محورة 

منرزق هو فآجا،تت الرزق؟ هذا لك أين من ْرثم يا متعجيات فيسألها كريأ لزنا عندما وجد لرعايتها 
ولاحدود.إحماء بغير مائه من يشاء مى يرزق اث إل الذ• فمل 

افيا إنك مباركا، وس فضس، من ارزقي رب يا دعا: لريم الرثانية الرعاية اص زكريا رأى لما - ٣٨
مىدعاك.دعاء نح 

ققاتأ الهقو زكريا كون حال اللأتكة من معه وس الهأ جبريل وناداْ دعاءه له افه فاستجاب — ٣٩
محيوسيكون مريم، بن بعيسى مصدقا )محي( مه امحبولد محترزق بآئالث، يبشرك اش إل ت يمل الحراب 
الصلاح.أهل من وتييأ الحثمات، عن وممتنعا الماء، شهوة زاهدآل قومه، سيال.آل 
الشيحوحة،أدرمحتي وقد غلام ل يوجد كيف، رب يا البشارة^ من متحققا ربه زكريا سأل — ٤٠
العجسة.الأفعال من يثاء ما اف يفعل العتاد غير الخلق ذلك مثل ربهت فأجابه تلد؟ لا عقيم وامرأي 
منبغ أته مريم محوره ل يع، ولكنه الكير، من الذي؛الح القدر هنا ييين ®لر الينقيهرت الشيح قال 

والمحولاليص والتي• ٨■؛ لٌردمت ه ؤومبتعت،طآلخءكيرٍمحتا ت عنه تعال قو.له ز وذللث، عييا• الكبد 
الكبر«احدة من والعفلام لفاصل ال 

بأيفآجب_،ت المغارة؟ تحقيق عل ثبا أستأنس علامة ل اجعل رب يا يطمست أن زكريا _ج ءلال— ٤ ١ 
وممزبماتعقليأ وشبمه كئثرأ، ذكرآ حالقك، واذكر إلا؛الإظرة، أ؛ام ثلاثة المس كلام عن عجزك علامتك 

والساء.المباح ق له 

والأستنياطاشج!الفوائد 

الصديقة.مريم ومنهم امحعلفى، الذين عباده من يشاء نس عل تعال اف قفل ١— 
الصالحين.من دعاه لمتن الدرية تعال اف ي بأن س لزكريا الاستجابة بشرى - ٢ 

العفليمة.القمة هذه ق لكز ما ومنه الخير، اسجلأب ق القمعس من الأسفادة ٣— 

تعال.اف وذكر الدعاء فمل — ٤ 

الجتهعتمامحلثج ق وأجميتها تمال اف عند السالمة الأسرة مكانة عل تنبيه < ٣٤- )٣٣ الأيتض ق ٠- 
والصالحون.الأنبياء فيه،ا مباركتان أسرتان عمران وآل، إبراهيم آل، وأن وقوته. المسلم 

 ٦ — ،j ،ورعايتهم،تربيتهم عل باض الأولادوهوالاستعانة تربية أصول من أصل و)٨٣( ( ٣٦) الآيتع
والفلاح.بالملاح لهم والدعاء تنشثتهم، مسؤولية تحمل ق تعال اطه من الموفيق ب، وطال

تعال".افه من والملاح الأباء، من ءالمأديب التربؤية لفج القاعدة صحة عل دليل )٧٣( الأية ق ٧- 

٠٢



عمران، JTسورة 

أأو^أآد-تلييكلأ يساء ؤآمعلنظىعك ؤطهرك آصبمعكلف آس إذ يثميأ إذءكآلمايهكة ؤؤ 
وماَقثبمئينيى -زآكي؟، أناه ثذ أو؟ و١ظمحىد٢مد، ^^^?٠ 

تالي■إل اؤ؟ كثيثون إل لديهم صقث وتا ^؟،متيم ٠٤٠^آيهتر آممتهم تمحى د-نهنَإي 
وحيهاي،آلثثادآ*ؤتخئرومنمتم عيشآن آنثةآييبمح تنئ يكيؤ يبثثك أق زن يثمتيم ٢^٤^٤٥ 
دلادأمك ةؤ0 آن رن لأو"هالق دبزآلصتلجى آثهددطملأ ف، آم أأو؟دكً=فلم المثمن 

وين0؟ثقذثثآ*مح

ردبمًظمآهآمن مد:حنيمحآ%ايهم أي، بقآإتؤءيل أو؟درثولأإق دآلابمل  ٨٥١^والخًكثه 
وآئبمثذآهكتهآس عيدن حثئرا قموبؤن ءآنمح -،؛؛ ١٥١٢َئتث£ة ^؛ ١٠١٢قرى لاًظم تثئ 

^j'SF ٠٥ؤ، إن ق وماكقخئون قآمحيت متا وأتئ1تمحإ أس آثمون دم ءآلآذربمى> 
ثزم- بمص لطم دلأؤ—ل آودينؤ محصى أةى؟-يى يما اأو؟دممتثها 

ممءلورنحطلمةسوْئا?٥" ؤآنمون رثظلمقأسوأأمح بمائترمن وحئقؤِ ■٥^٩=؛^^" 
وهٍ>ةقشث 

الشثرت

لماض أمر عن اللام عليها مريم ا،للأتكة به حاطت قوبجا للبن تعاف افٌ من إُمار هذا ~ —٣٤  ٤٢
مريميا العاين، اء نعل لتفضيلك أحرى مرة واجتياك عيب، كل من درآكاك اجتيالي افّ إف بذلك• 
الصل؛ن.ْع يصل لربك، والخضؤع والشكر الطاعة من أكثرى 

كنت،وما إياها، أعلساك ام الغيب أخار عظيم من — محمد يا - عليلث، ئصصتاْ الذي ذللث، - ٤ ٤ 
ملمفومم، الكافل، فهو فلمه وقمح فئن أفلامهم، بالقاء مريم حضانة عل اقترعوا ح؛ث اكازء؛ز، ْع 

اف.ثواب، عل امون وينتنتلفون، إذ عندمم كنت، وما زكريا، 

افمن يكلمة محمل بمولود يبشرك اض إى مريم• اللائكة نادين، حين — الرسول أتمها — واذكر — ٤٠
وقب١لبؤة، الدنيا ق عظيم جا0 ذو مريم، بن عيي المح اسمه تعال، اممه يأمر فيكون ه كن ؤ ومي 

الكلمةهذه سا يبض »لم الشتقيطي: الشخ مال القيامة. يوم اس إل القث؛ين من لأثه بتلوالدرجة؛ الأجرة 
موصعق بهت ولكنه مجه، وإداد-ْ المس، إطلاق من لجوئه، محا ، ٣٢مي لأما ،؛ ٢٢٠عف أطلشث، ارتءٍ، 

٠٣



عمرانآل سورة 

لم•ثال قث ماس ين ئتكة• ءادم أسم'كشيب عنف مكنعيش إث ؤ قوله: ق وذلك ه، كن ؤ لفظة أما أحر 
[((.٥٩صران;]آل ه ءى ضى 

أؤإيىع1داشءائتي،; JUالهدحين ق رصح وهويلفل الناس يكلم امه زالدنيات حمانمه ومن " ٤٦
يول'-فيفثل و؟ ثا مادمث ءالرْ=قومح الثللق ؤأمحبمه مايكنث أق مائع ويتتض 

ؤئم*ا-مأ'اآ، ٠ مريم: ت-ورة ثاه أبمث ونجم ت ولف نألتلإوؤ؛ ثما. زم 
الصحيح.وعمله الفصيح، قوله ل المالخين وهومن إليه، اف يوحى حين الشيخوحة حالة ي اكاص 

امححي،تذأجا:ءا أ رجل؟ يقربك، ولددل( ل، يكدن كتف زواج؛ الولددون وجود مل، مريم نعيت -  ٤٧
أراد.كٍا فيكون ه كن ؤ يكلمة يأمره فإثا شيئا أراد إذا العدم، من يغاء ما اض العجزة،jl_ تللته مثل 

عليه.ايزل والإنجيل اص، موص عل الزلة واكوراة الأنبياء، وسن الكتابة محثشه -  ٤٨
صدقعل يدل، حالفكم من موهان أتيتكم انر لهم: داعيا القص يعقوب ذؤثة رمولأإل ؤسث — ٤ ٩ 

بمشيئةمحفرأ فتصير الصورة، تللته ز فآنقح اسر، شكل مثل الهلين من لكم أصور إبير حيته رسالتي، 
يحبأتم وما أكلتم، يا وأحييكم افه، باذن ميتا كان من وأحي بالبرص، والماب الأعس وأثمي اض، 

باقمصدهغ، كنتم إن سومحٍ( صدق، عل واضحا لدليلأ الئلث، عن البعيد البرهان ذللتف ل إة مساككم. 
درسه'

ئل،من عليكم حرم ما يعص لكم ولأيج التوراة، ثريعة من سبقني ئا مصدقا إليكم وأرسلته — ٥ ٠ 
ديتي•ز وتايعوف وأءليعور، اض فخافوا ربكم، من وجثتكم؛معجزات، 

هوالهلريقوهل.ا له، ثريلتق لا وحده فاعبدوه ورثكم، رق وحده إليكم أرسلي الذي اف إة - ٠ ١ 
القمحيم•

والأمتنياءلا٠ؤتح:الفوائد 

صها.اف رصي مريم فضل بيان - ١ 
فضله.وبيان عيص؛محلو نبوة تقرير ٢— 

والجود•الركيع فضل بيان ٣" 
١لاصي١بس، الإحيار ميل من فهي البزة، دلائل من القصة هذه ٤- 
فيكون.الٌويقوله)كن( عيي حلمح، ؤ، تعان، افّ تدره عفلمة إؤلهار ٥— 

ن*اإا■ش المودة توحيد ؤيدعوإل التوحيد، عل عيي بأن التثليثج بءقيا-ة قاله من عل الرد — ٦ 

٠٤-



عمران tJTسورة 

محزأهًارأقيايمارفيى قه آم آثبتثافيك،إق من ، ١١٠مث؛مألكثت عيهمنح ئثش ^١ ٥ؤ 
^زكص\محثةسثاحثاتكاأقث\صنهسث 

ءؤيمحسمحة أقي محال إذ ?^؟ ؤآق، ومةء=قرآثه رمبمًكثوأ ?جأ آلث1هدضك> 

إلأؤكث>ئدتأ ْدق أقعدك أقئن دجاعد ْكهموأ  ٧٢دتظهرق٠-^^ 
َقمداهثاآمحن أؤأر يثملمنن بيه ثيثلإمثامحتن متحعآ؛ءقلملأثًء؛قلم قزإك آكثثؤ يرم 

ءامثدأأك؛يتنثت~> وأخا اوأُ دنيءن تن لهر وآأثتؤ-ترت ٢لثتثا ق كثديدا •عداب\ هل،يبهلم 
عقدثتمحأث"سنتلوث داك و ثءئ(آقبيى ؤآئدي مونيزمحبمإ ^^زأآص،شت 

ثأوؤآممب.ه
•المسجر 

الدعوةق أءو١ف مى نائي: التكذيب عل الإصرار متهم واستعر اليهود  ۶٥٤١١عيسى دعا هلئا " ٥٢
شْتقادون بأثا لما واشهد ياممه، صدئا اف، دين أمار نحن الأصفياء: عيي أصحاب قال اش؟ إل 

وحدْ.

فاجعلماعيسىامحو، رسولك أوامر وامتثلما الومب، من أنزلت صدقنا؛١^^٠٠ إسا رثنا يا ودعوات —  ٥٣
بالوحدانية.لك شهدوا الدين من 

عيسىشية اض ألقى بأن بيم اف ومكر يقتلوه، أن دهرروا ، ^؛^■ ١١عيي عل اليهود كفرة دتامر " ٥٤
حيروافه قال: ولهذا الهاء، إل عمى افه ورفع عيي، قتلوا أمحبمم وءنيا فقتلوه منهم، رجل عل 

مكرهم.من وأعفلم بحق، مكث لأيه الاكرين؛ 
منقايضك إق عيسى يا ت قال صوخ عيسى ممال اطه أنقل. حيت محمل-أ. رسوله ممال افه يذكر " ٥٥

عفمتمويين بسوتك صدقوا الذين وجاعل ومكرهم، الكمار حيثذ من ومنجيك إئ، ورافعك، الأرض، 
فيهاوالكافرين الومشن فأمحي؛؛ن، جيعا، إو مالكم يكون ثم الماعة، قتام إل بونك جحدوا الدين، 

ص.عيي أمر من فيه اختلفوا 

الأحرةوق المو؛ارت،، بشر الدنيا ق الومع شديد عذابا فآءداء٠م ورمله باطه المكذبون فأما — ٠٦
•جهتم نار عداب عنهم يدفعون أعوان لهم وليس بجهقم، 
المعتدينمحث، لا وافه تاما. ثوابهم اطه فيعهليهم المالخة يقومون؛الأع،ال الذين، الومنون وأما — ٠٧

أصره.الخالفن، 

ْْ_
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التيالواضحة الراه؛ن من جميل بواسهلة — محقي يا — عليك مرؤْ الذي العظيم الخبر ذلك — ٥٨
والباطل.الخؤ يئن الفاصلة الحكمة ذي القرآن وصحة تبوتلش، صدق عل تدل 

والأ>سساطاتتالفوائد 

عاجلااوآجلا.تعاديمكربه اش فإن يمكريالأنبياءوالدعاة مى — ١ 

الومتين.الأنصار من لم ثأسه ما أممها ومن متعددة، بأسباب رمله ناصر تعال اش إف — ٢ 
قالي مصلوبا، ثتل أنه يعتقدون سين حلافا حيا، والسلام الصلاة عليه عيي رم تقرير ٣" 

[.١٠٧ال—اء:] ثتدثتأ^ وثيث وماقنلوءومامهيوه ؤ تعال 
والاحرة.الدنيا ق الشديد العغ.اب للرسل الكدبين جراء — ٤ 

من?وأنص مةؤن ثديمت دال قئ راس من ثلمةُ ءادم عنداسمّكم رك-مثدع؛ش إؤ 
آبماءيأثتع ^١^١ مقل آلز من ثاجاءق بمي مى هيه ح١جلئ، ئن اأو^ُ ألمممّن تن هلاظ هة 

صص
آخ٤٥ؤؤأثإن ?ج؟ آلعثِ لهواآلتتي_ز إلاآقأولرنث>آق إكه يى لهئ^لقتصآJميىجوم١ سا ُوأاإة 
آختثن،١^٠ تيمنا م ْك4هم تي.ضك1ضآهبشامحأءاق ي؛ 
دأ،واآسهثدؤأ مرقوأ آقو دون ين آمحابا بمئ-ا تتخد ولأ موع طزأذو 

ه?3؟ ثتسلتس 
الم،ر.

فكان.بكلمة)كن( أوجده ثم تراب، من افه حلقه آدم كشبه أب غم من حلقه ق عيسى سبة —إن ٩٥ 
علفاستمر الهمحوت، عيي شأن ل — الرسول اتها — ربك من جاء الذي الحي هو هد4ا — —١٦ ٦٠
بعدعيي شأن ق جادللث، فتى اقه؛. عيسى بشان اليهود اعتقاد يهللان ق الرتا؛؛ن من تكن ولا شتلث،، 

إلسئع نم العلرمح،، من اء والتالأبناء وثخضز نجتمع هلئوا لهم: فقل الوحي من الحؤ لك وصح ما 
اص.عيسى ثأن ق الكاذبين عل ونمته عقوبته سزل، أف بالدعاع افه 

يستحىمعبود ثمة ولمس الواغ، الحي هو به أنبأتكآ اللي انقهخ عيسى حبر  ٤١تعال افه يوكل — ٦٢
وأفعاله.أقواله ق الحكيم ملكه، ز لهوالعزيز افه وإذ وحده. افه إلا العيادة 
وسيعاقبهمءبالمدين عليم وافه ال. هوالففهذا الحق هذا عن أعرضوا فان -  ٦٣

-٠٦
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اض،إلا إله لا وهيت عدل كالمة إل والتماري اليهود يدعو أن قؤ محئدأ رسوله تعال اض يأمر " ٦٤
عيادةق بعضا بعضنا يهلح ولا شريك، أي له تجعل ولا وحدء، فه إلا عبادتنا تكون وألا جيعا،  ١٠٢فنلتزم 

فه.متقادون لمون، مبآثا عليتا اشهدوا لهم' فقولوا إليه دعوا عئا أعرضوا فان انفه، لعثر 
والأسشاطات:الفوائد 

حنقمن أعجب آدم وحلؤ، أب، غير من الخلق كتمية j( الملام عليهما دعيى آدم اشتراك — ١ 
ءيىاس

المحعيدوا بالدين التعريفس آخرْ، إل ه ^آلأمثلإلاأثن ت قوله من يستفاد ٠٠عاشورت ابن قال ٢— 
كلهم«.)سمموس:مبااد

الكاذبين.عل اللعنة بجعل أن تحال اض إل الابتهال ومي الياهلة، مشروعية ٣- 
والإنجيل.التوراة ق الحق غير القصعس إل إشارة فيه هوالخق القصعس هدا أل عل التتصعص ~ ٤ 

يالفدين.الإيعاز لدعوة وصف ه~ 

الكتابوأهل عموما السانمن عثر •ع والحجاج الحوار استخدام جوار عل دليل ( ٦٤)ق ٦" 

أثلا٠^^ دآلإذو-يئللأئ امحدط أرك دما ك>-احمث لم ليتف ا ؤ
دآقث^٢ ٠٨^٢ ٠٠٠١هيماوث، ةءا-حمن ملم يدءيلم حججتتدميمالمح؛ خوم مقآنم و؟ قمقمحذكث> 

من;ح ص ؛;^؟١;لأثخإكاسكىا لأءن.آص تام 
ولأآلثقؤهنيآقه  ١٢٠١ؤأدمتت؛آلكى وسا ابتوْ قآ يايمم الشا؛ءا آدئ ل>كث• ُو؟ آلمشتين 

و؟ئئموث دما آثمثهم الأ يني-وث دما ؤ آلكشت، أت-را ين ْلاإثة يئن و؟ 
تنثورق>آعلم و؟كآئلآصف، كشهدوى وأمم آقه دكةثوث%انم لم هئذآعي 

أ©أ'هوآسرتتمون ويكشمزآظ أ*دمملفي 
يرثالتف

غَتحادلونلهم: فيقول ملتهم، عل كان إبراهيم إة مالوا: الذين والئمارتم، اليهود تعال اض -بوح ٦٥
 jقولكم؟اد فأفلاتدركون عهدإبراهيم؟ بعد من إلا والإنجيل التوراة نرك وما للث، ذ

-١٠٧
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الوئاممن علم به لهم في،ا . محمدآ جادلوا قد أمم ييوثخهم الكتاب، أعل تعال افّ ينبه " ٦٦
يعلمواض ديتكم؟ عل كان ص إبراهيم بأئ لهوالزعم علم، به لكم ليس فيا نحادلون فياذا والإنجيل، 

لاتدركونه.وأنتم الحؤ، 
افه،لأمر مئعا كان بل ملتهم، عل كان ياثه إبراهيم ق جادلوا الذين دعوى اف من تكذيب —٨٦— ٦٧

عفاتعوه الذين هم لإبراهيم بالأنتطء اكاس أص إف غثره. اش مع يشركون الذين من كان وما متذللاله، 
ورسله.باش صدقوا الذين ناصر واش به. صدقوا والدين . محمر الني وهدا ديته، 
فيهلكوئم،ديتهم، عن السلمن لويصدون تمنوا اقم اليهود من جاعة حسد عن تعال اش نحم — ٦ ٩ 

ذللثح.يدركون وما وأتباعهم، أشهم إلا هدا بفعلهم بملكون وما 
وأنتمه محمد عف أنرلتر الي والعجزات، بالقرش 1آئكئ>بون والمارى: اليهود عف اش ينكر — ٠٧ 

حق؟ذلك، أل تعلمون 

تالنزول سس، — ٧ ١ 

بناش عبد قال قال: ■صهما اش رصي ماس ابن عن الحز، ندبما بحاتم ش وابن اسري أ-محرج 
وأصحابهمحمد عف أنزل با نزمن تعالوا لبعضن: بعضهم ه عوقبن والخاريثا تيد، بن وعدي الصيف،، 

فأنزل،إ لثتهم عن فثدجعوا نمتع، كا يمنعون لعلهم ديتهم، عليهم نلثى حض عشية، به ونكفر غدوة 

Y/٨٣(.انمحح )الض 

التفم:

ومحقوناكحريف،، فيه الذي والماطل الساوية، الكتب، ق النزل الحق بض تجَنحلهلون بقوله: يوبممحهم ئم 
توقنون؛دللث<؟وأنتم اُّءث. صفة ومنه الحؤ 

والأستنياطات،تالفوائد 

الدعوة■بلغتهم الذ.ين البشر حميع عف تعال ش العبودية وحوب — ١ 

بعدنفيأفادالاستدراك ه يراآلثلإى؟ت حتيقاتنياوثاَقاان وثمجإكايثت ؤ ررقوله: عاشور: ابن قال ٢— 
لييتسه آدئيىاّ، ؤوما'كانمن قوله: أا وءهلفالإسلام، أصول يوافق فيا إبراهيم لحال حصرأ الضث. 

(.١١٢٣- ٢٢والصر: )التحرير إبراهيمءا. ملة عف يكونوا أن من مشركوالرب 

بلوالإنجيل، التوراة نزول مبل توق لأنه ملتهم؛ عف ص لبر١هءم أف الكتاب أهل مزاعم إ؛هلال - ٣ 
الإسلام،عل هو 

-١٠٨-
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علم■بلا الحاجة وتحريم عليهم، افه صلوات أنييائ4 وعل تعال اض عل الكذب تحريم ~ ٤ 

ءاجمهءثيهألنهار ءاثزا ؤزلعقأثيزكث قنآضآلكثفءايخمأادذمحا ٥^٠٥ ماتت وؤ 
آنيؤئآصتثلذآ1ظم؛دهشإنآل4وئهتىء لتمحزن 

شيةثصبمممح>ء وأُ محآسم هئ♦ ثن آلمثتل وإن رجمأ آو 
دمحئهرسءن^^،سإنداظسلاميودْءإم وئدوآقنخميآض_يِ مثآأ 
سنملعكافيآ'ةتةن وش دآمتءِمالوأ دملك مايمآ عكي دت ٠^ إث٦ لتاق يدؤمُ لا ديناي كأتث 

او؟الثمتتف ثحب ■ ٤٢؛ن 9وع؛ أدف تن "؛©؟بق بملمحى دهم آقمتل؛كذب ءق وبموأوى 
أشيصكشهم ولأ فيآ؛لآحرير لهم لا-ثلثي أوكاك^> شلا قمنا وآيشهم مهدأقو يئرون إزأهذعت 

نيلث لثر>ثا ينهر دإة .ا ليإر عياب ولهنِ ثرحكيهر لي آثمننت يدم يتيم دي 
التوعند هوين ددقولوانم1أ> الكتنب وماهويرك^ابم الهتكتثب ين لتحسثنبوه بال1يجث1سم، آننتهر 

?^٠^يثون ثن ومثر عق ويئولون أش ومامومر,عند 
التمثرت

VrVY احريه اكفروا 'م اكهار، \لأث بالقرض صدئوا لأتياعؤم; اليهود ءال،اء من الضالون -ومحال
يردأن ه محئدآ تعال اف أمر ثم :هوديا• كان مى إلا صدئوا ولا دينهم، عن الملمون يرتد كي النهار؛ 
ذكرم يشاء. من الحق إل بمدى اف هدى هو وإن،ا بأيديكم، ليي الخى إل الهداية أمر إة ؛ ٠٠٢علمهم• 
ردم العلم. ز ساوونكم فيتعلمون، للمسلمين العلم من صدكم ما تخلهروا لا وقولهم: اليهود حد 

عليمالإنعام، وامحع واف يشاء. مى يعطيه فه مؤ ونحت، اش بيد كنه وانمناء إوالهداية محمد يا قل عليهم: 
الإكرام.يستحى بني 

الفضلصاحب واف الإييان، إل والجدايه بالميوة حلقه من يشاء من محس باثه الوتن اش يثر " ٤٧ 
عباد0اعل العفليم 
إليلث،،يودونه ممر مال عل أمنتهم لو أمناء، محياهقة منهم أد الكتاب،: أُل عن تحال اش نجم — ٧٠
؛__،وذللث، لجم؛الهلالLن؛ ملازما دمتنه ما إلا إليلثح، لايئدونه أوأقل دينار عل لوأمنتهم طاتفة دمنهم 

وهلواأموالهم. وا>اساحة اليهود، غبمر الأخرى والأمم العرب ق؛للم علتهم حمج لا بأي*، اصقادهم سوء 
مفترون.أمم يعلمون دهم اه، عل افتراء القول 

٥٩.
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حلقه،وحقوق اه بحقوق القيام من افه يعهد أول ثى ولكن الكذب، اطه عل افتروا لقد حما — ٧٦
صحانه.؟٦١ أوصى الش الحقوق بأداء يتقونه الذين محب الله ءإ0 أوامره، افه؛اْسال، وحاف 

الزول:-سب ٧٧

لرنملها.ما  ١٦٢أعهلي لقد باق قحلفج ينتنه، رحل أقام مال: عنه،ا افه رصي أول أي ين افه عد عن 
هشلا تث١ وقلتيى تهده يثرين لنأئيا ؤ كزلت،ث 

•ه( تهدأش يثرين إنلك؛ق تعاق؛م نوله باب اكهادات، — ٢  ٦٧٠برقم  ٢٨٦ْ/ البخاري )صحح 

ملمامرئ مال بما ليقتعبع صم؛ يم؛ن حلف ُمن ه•' الله لمول مال ^ ١٥ْهبم عود مبن الله عبد عن 

أدلملك^>قمناهلا وآيشى يثهدآش تثرون إذا ذلان،تؤ تصديق اممه فأنرل غضان،ا، عليه ومو اممه لقي 
هآيثم عداب ثثهءّ دلأيرءكيء-لح آكنثة قو؛ لهم يغعلز وث" آقه هطيثحأ وك ثهترفيآ*لآخزةِ ي.ءتيى 

لكانت أنرلت،، لإ مال: وكدا، كذا ملنا الرحمن؟ أبوعبد محدثلئ، ما وقال: قيس بن الأشعث، فيحل هال: 
الخم،فقال اُذ■، دّول يا محلف إذأ فقلت،: أو اا؛ئتلث، هو: الم قال ل، عم ابن أرض محب بئر 

.٠٠غضان وهوعليه اف لقي فاجر، وهوفيها لم مامرئ مال بما ,كخ صر يمغ، عل ، حلفمن  ٠٠
برقم١ ٢ "٣ ١ ٢ ٢ / ١ ميم وصحيح ، ٤٠٠٠—  ٤٠٤٩يرتم ّ.. الأية عمران— آل صورة باب اكسر، كتاب  ٦١— a٦٠/ الخاوي )صحح 

بالنار(.فاجرة بيمثت ملم حق اثضر من وصد باب الإبان، كتاب — ١  ٣٣٨

التمسثرت

نميبلا القليل الدنيا بحطام العنليمة والوصايا العهود من عليه الله امحمنهم عئا يعتاصون ايوين إن 
ولهمالذنوب، من يطهرهم ولا الرحة، بعض إليهم يقلو ولا يثزهم، بجا افه يكلمهم ولا الأحرة، ل لهم 

مو-؛ع.عذاب 

ضرهم،ليوهموا التوراة؛ من ليس بكلام يتملقون إذ اليهود؛ من الضلين محريم، من الله نحدر - ٧٨
مفترون.أبمم متيئون وهم الكذب، اف عل ؤيفترون افه، صد هومن وليس الله، كلام من هذا أئ فيدعوا 

والأساطاُت،:المواتي 

دينهم•عن لمن الصرف يودون الدين الكتاب أمل بعض من التحذير — ١ 
التثكيلث،.أجل من الإمحلأم يرحلون الذين حدلع من التحرير ٢— 
وهوممدودأوإنسان، شخص ومضاها القي، محياق ل استمالها غي—، نكرة اسم ه ؤأث؛تد كلمة ٣— 

العموم.فيفيد التفي، حيز محب إلا تقع لا التي الأسماء من 
للموممحا•وب؛شرمح، يشاء، لني برحمته تعال افه قنميص عن مستقيل إحبار ( الأية)٤٧ل — ٤ 
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آ'اؤوثنققتاؤ قش ؤ ت قولهم لأبطال فهوهتا الممي، بإبطال هصى وهو جواب، حرف ه بق ؤ ْ~ 
[.٧٥]الصران; ه تشيل 
سهد،إبطالا اس خانة j أن ملها لما الأية هدم »_ )٧٧(: الابن ز ئشور ابن تال ٦- 

(.٣١٣٥! واكرم: )اكمِم وم.ض«. ايلمغ، س سهم الذي دللجلف 
عليها.ازتمن تى عل الامايت أداء وجوب ٧— 

التوراة.نر واكيديل التحريقح من اليهود مض يفعله كان ما بيان ٨— 

آُاولا و؟ درسون ودثاَمحثتِ آدكغث كتثوث بثاَقئهم ربنمقن دنبج(َؤمأ آثم يئن 
ممونوثاذصآشُحبيه

ث\دوثنممقم. يم، عمس لتاتم' ق *نمل رّحل منوجاءْكم ءءك؛فوبكمؤ بن ءاثيتحظم 
محوكشن ?ؤ؟ ئن٢ثهدين وأئأمئكم هآنيدوأ ق\ل آثتردا وأ  ١٥إصبممبمر دآيكم عك وأ-تديم ءآثررثت. 

آلثتتم؛بي مى آّناوأ وتدء متعويك آممو يبن ^٢ ءينجش ليلك بمئد 
اردوما عقنا يو> دما أةُ ءامكا أؤآهل تيمحكث> وْكئما يما وآ؛ومبم، 

وآشخ_ركوعيش وآلآ'نثاءلثمآاوؤ،موش وبمموض ؤإنخى وئت-ثتعسق عقلتلأعي-م 

منيثوك.هت وثنن ءخثن ثهث لاقهآ ربهم بن 
—*٨—سّ_،ابيول: ٧٩

القرنلي:أبورائع قال صيحا اف رصي هماس ابن عن الحن،، تدبما بحاتم ش وابن اسلي أ-مج 
الإملأم:إل ودعاهم ه، اف رّول صد نجران أهل من والمارى اليهود من الآ-ماد جتمعت، اض 

لهيقال مرال نجران أهل من رجل فقال مريم؟ بن عيسى المارى تمد ك،ا نمدك، أن محمد يا أتريد 
صرنعيد أن اف  ٥١٠٠٠هو.' اف رسول فقال قال، كيا أو تدعونا؟ وإليه محمد، يا منا تريد ذاك أو الربسر• 

قولهم:س ذلك ؤ، هلذ اف فأنزل قال«، كإ أو أمرن( ولا؛دللئ، بعثتي، بحل1ئ، ما صره بعبادة نأمر أو اش 
ه.ؤت،تإذأذتممحمحن قوك: إل الأية ه  ؤ

(. Y٤٣/ الصحح )اصر 
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ثراالتف

أنأتريد ت لتكم بمكر له فقالوا ةؤ، اش رسول دعاهم الذين وانمارى اليهود أحبار عل اف تزد 
بمددْإأن الناس يأمر أن والنبوة واللك الكتاب عله اش ينزل لبشر يصح لا اثه اشت فآحا>>ام نمدك؟ 

بأنيأمركم دلا يدرسونه؛ كانوا وبا همليهم، أنزل با ءاملئن عل،اء حكٍاء يكونوا بأن يأمرهم ولكن 
وانقيادكمخضوعكم بعد بافه بالخحود يأمركم أن يعقل ومل اش، دون من ممة والأنبياء (,للائكة تحملوا 

فيهواللام القول، لذللث، أحد لاستحقاق ثقي ه يم تاَكا0 ؤ ت ®قوله ت عاشور ابن مال عال؟ا تف 
(.١٣٩*ا/ )التحريروالصر: للأستحقاق«. 

 ١A ~ لئنما الكتابت أهل أنبياء من الوكد المهد اض أحد حين ه محقدأ رسوله تعال افه يدكر
•حما وثعيتوه مدقوه أن عليكم وجب معكم، لما موافق رسول جاءكم ئم وحكمة، كتاب من أعطيتكم 

افهأمرهم نم ووافشا. أقررنا الأنبياء: فأجاب عهدي؟ ذلك، عل وسنم _<، Jbواعترفتم وافقتم، فهل 
وشهادمم.إقرارهم عل شاهد وأنه بعض، عف بهضهم يشهد أن 

عنالخارجون وهم تحال، افه رحمة عن اليعداء فأولئلث، المهد، هدا بعد الإيان عن أعرض فتى - ٨٢
ريم.طاعة 

مواتالل مى كل له وقدحضع غثرالإسلام، حاتا هؤلاء أيتغي الفاسقين: عف تعال افه يتكئ — ٨٣
الحاب•يوم الخميع يرجع افه ؤإل كالكمار؟ وكرها كا،لومتتن؛ طوعا والأرض السح 

وهح.الشامل، الكامل إمحامم عن يملتوا أن وأمته ه الني فيأمر الإي،ان، أهمية تعال اممه يوثد —  ٨٤
عليهمويعقوب ؤإسءحاق وإمماعيل إبراهيم عف أنزل وما الكريم، وبالقرأن العظيم باش التصديق 

وعيسىموسى الغ أعمر وما _، يعقوب أولاد ذرية من القبائل وهم والأساط، والسلام الصلاة 
ُنحلنحن هؤلاء، من أحد  uaمرق، لا رمم، من الشئون أوق وما والإنجيل، التوراة من اللام عليها 
بالطاعة.هتقادون وحوم تعال 

والأسساطاث،:القوائد 

عض'سرك ذللث، لأن عبادمم؛ إل الناس يدعوا أن وسلم عليهم الغ صل الأنبياء تنزيه — ١ 
تعال.افه لغير عيادة كل تحريم ٢— 

غثدْ•ومحتغي، الإ،لام، دين عن يعرض ثى الشديدعف الإنكار - ٣ 

عليهم•أنزلت، التي يالكتب، الإيان ووجوب تعال، الغ رسل به جاء ما بكل الإبجان وجوب — ٤ 
اللحق.ق الأنبياء شجرة يطر: ٠— 
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ية-ييىاو؟َيئ آدثمحءن تى آ'لآمحة يهوؤ، نته يقبمل ئن عتآلإظ-مده يبج ش وؤ 
الوريهدى ي ثآممم آلتن^تج جآ؛هثا -وأوسودحق وثؤدوأآن بمدايمؤتر محكمثوأ ومآ آس 

حتلدعنآج1عيرت والتاين وألمككؤ آثم ل»تنكة ■^٠٠٠٢ آن ح-زاؤهلم آوكلى  ٤٥٠٢٥٢
آيثوئتشمأ؛٤ دالأى بئبمد داؤأ إلأأق؛بم او؟ ينْلثون ولائب آلمداب عنهم عسل ثُ فها 

هممدث4هموأؤبيى دلمل ثمأردادواكرا ^٤٢ ٢٥١بمد،؛١^٤٤ ععوركصحِ.؛إة 
^٢^^^١^انآسوأآلمحالن©؟

^هبشه{4؛زجب لههم'عدابيروث يمء آئتدئ 
الترول•سبب — ٨٠

أدمنؤإة قوله: قال: صهما ض لصي صاس ابن عن الحض غدجما بحاتم أي وابن ي الطم أحمج 
رتهئدبمد ءبمثاقهن؛صلم هادوأدامح1تةا ت١منزأءآثميى 

يملظن غ؛مألإهادكا يبغ ومن ؤ بعدت هك ، ١٥١فأنزل ^ دلاجذفجبووثحؤبمزميكت 
x٤٦/٢ه.)اصرااصاحجند 

المسعر(

الأولنذلك ويشمل مص، اطه يتمثل فلن الدين من بحانه اش شرمه ما غم ءلريما ملك وس 
الخاسرين.وهومن مثماقب، القيامة ويوم والاحرين، 

قالد.ين ولايكون الإسلام، عباده من ويقبله رصه الذي الدين أف ُُفيرن، تيمية• ابن الإملأم شخ قال 
(.٣٦• U/ الفتاوى )جمؤح ّ ا، العمل إق التصديق بانضمام إلا والقبول الرضا محل 

النزول:مسب — ٨٦

تنل-م،ثم بالشرك، ولحق ارتد، ثم أسلم الأنصار من رحل كان ٠٠قال: عنه،ا اش رصي عباس ابن عن 
قدفلأنا إن قإوفقالوا: اف رسول إل قومه فجاء توبة؟ من ل هل اس. رسول ل ملوا قومه: إل فأرسل 

إله بمدايممتر ^كموأ فدمأ يهعدىآقه و'قيف فنزلت: توبة؟ من له هل نسألك أن أمرنا ؤإثه نا.م، 
الرند،توية باب الدم، نحريم كتاب ١ ٠ ٧ U/ ثن الق .أاني الت.أ)احرجه . ٠٠فأسلم إليه فأرسل ه تحير غفور ؤ قوله: 

رافدركق الخاكم وأ-محرجبم صحح. إساده محققه; قال ( ٤٤٧٧برتم  ٣٢٩/ا ٠ )الإحسان صحيحه ق جمان ابن وأحرجي 
الشام(.سنن صحح ل الأد١بي وصححه الغّمي(، ووانقه ينرجاْ وثر الإساد صحح حديث قال; ١( ٤ ٢ أ/ 

 -٣،
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آلطلعاوِ?ؤآمث عقد اقت>محء ثيء ين وما تمغتوأمثامحتحكؤ سازأألثدحئ ل ؤ 
ألؤرُ-فقديأذوأ ^قا0خدحآلشلإيماحمإمهئعقدسهءينمر<ثروآورط 

ثأوكالث>مآشمحف'و؟s^، بمد ئ ءقآس\تكذب £؛( UT،Pj^^٥١؛^>؛^؟ 
باوماكا0ينآثكأنأج^؛أإئاول؛ينوتيعللئ\يمىيذقمقزصديىآقعجقع؛إأولأإؤ؛ه؛ة 

^١وؤوعئآلثاير٠جج١٠وش تنكممامإتجئهيثِ ءاينت ?ؤأمه محشث وهدى تاغ 
قيأآل-يتتيآسغلإغإبيسعيلأوسَةثت

الشمحذر»

قللمن تتفقوا وما تحيون.  ١٧١٠ئثصدقوا حتى ا-اث؛ وهو المر، ثواب ~ الومنون أثما ~ تنالوا لن " ٩٢
محليه.وسيثييكم يه، ئسم اض فال كئير أو 

الإبلكالحوم نفه، عل يعقوب جرم ما إلا اممقور، يعقوب لذرية حلالا كانت الأطعمة خمح — ٩٣
ذريةذلك حرم نم موصى، عل التوراة تثرل أن قيل من بمرصى، أبيب حثن ذلك نذر فقد وألياما، 
كانواإن فيقرنوها بالتوراة، يآئوا بأن عليهم- يرد أن قق محمدآ تعال الله فأمر لأبيهم، اتياعا يعقوب 
وألياما.الإبل -لحوم تحريم ادعاتهم ل صادقن 
ممالله، رخمت عن العداء فأورئiلثs التوراة، ق الخؤ بيان بعد من افه عل الكذب منهم احتلق فمذ " ٩٤

الباطل.بقولهم العتدون 

وماعليه، والاستقامة الإسلام دين قاسموا به، أحبر فيا الله صدق الكاذبينت لهؤلاء محثد يا قل — ٩٥
إيراممسسالن.ىبوونالأو'طنلكن 

يقعالذي الأرض ز اف نمادة نجت التي البيوت فهوأول الحرام، ييته سفلمة تعاد اف محي - -٧٩ ٩ ٦ 
الحجروهو — إبراهيم مقام منهات واصعحة علامات وفيه ، uTy؟^-للناس والداية اليركة وفيه مكة(، )ق 

علاش أوحب وقد ه. نفعل آمنا لكن دخله فمي الأمن، وفيه — الكعبة بناء أثناء ل عليه يقم، لكن الذي 

آجعين.الماس وعن صه غض اف فاق الحج فريضة أنكر وتى البيتح، هذا حج يستطيع قى 
أي؟ثم ةدّتجت الحرام،؛. الجد  ١٠^ ١٥أول،؟ وصع مجع. أي اف ومحول يا ت هلت، قال ههغ ذر أبي( عن 

فصل،الصلاة أدركتك، لاحيثط ةالت ثم ا*أر؛عونااا ^ ١٥بينهإ؟ لكن كم ت قلته الأقصى؛؛ المجد أرثم قال• 
ه(.تقتن ثثت نزتثا ؤ محاد: ثدك باب، الأن-اء، أحادث ما-كتاب، ٤ ٢ برنمْ ٤  ٦٠٨; )الصحح ١ مسجدا؛ لك، والأرض 

-ْا
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والأسساحلأتIالفوائد 

الرديء.غير أبيد الثيء يتفق وأن افه، سبيل ل الإنفاق ق الترغيب ~ ١ 
وهوالإسلام.ص، إبراهيم دين ياساع وأمرهم اليهود، مزاعم عل الرد - ٢ 

بجنايته.ا-بماي ألحئ لايمع هذا دلكن الحرام اليت لحل بمث الأّْن وجوب ٣" 
العمر.ل واحدة وهومرة الإسلام، أركان من ركن الخج ٤- 
الاستحقاق،لأم صيغتان: الوجوب صخ من الأية هذه *ز (: ٩٧)الآي؛ن ق عاشور ابن قال ٠— 

١(. f٦٧/ واكؤير: )التحرير بما٠٠. الجرور ذمة ق حق تقرر عل الدال ه وعز وحرف 
ام:الحرم ز البيتان الايات من ٦- 

الأربعةالانحاهامت، ق الأربعة بية؛أضلاعها الشرفة فالكمة الشرهة: الكمة أصلاع انحاه ضبط أ— 
بشريا.عملا كونه إمكانية يتقى الدقة حده الانحاهايت، نالك وتحديد تماما، الأصلية 

كيميائيبتركييج تميزمحت، وإن النيازك، أحجار تشيه لأبما الماء؛ أحجار من الأسود )لجر ب— 

حاص.ومعدي 

قدميه.طيعة محمل اجفوأ إبراهيم مقام ج— 

قلبمن سنة، آلاف ثلاثة من أكثر مدى عف منه المام لتدفق الكي، الحرم آيالتا من آية زمزم بثر ئ— 
صالنجار، ذغلود للدكتور الكريم القرآن ل الأرمحى ايلمي- الإعجاز )آيات التبلور. شديدة ومتحولة نارية صخور 

اللحق،.ق ك،ا إبراهيم، مقام صورة ويطر: سْ-أبمه(. 
أكثروجود من الرغم عف الركانية، والثوراُت، الأرضية الزامت، من الكرمة مكة حائه علميا ثت — ٧ 

الحجاز،أرض حلول عف البركانية الفوهات وآلاف البركانية الهلفؤح من مرع كيلومتر ألفه تسمن من 
الأرصتةايزايت، لعض اياركة الأرض تللئ، تعرض تمع )ولر( لا الخصوصية طْ من الرغم وعف 

ذلك•حيويته ندرة عف بغزارة الوصمية الأمهنار هطول ي، يتالش الناحية التغيرات من ولملي الخفيفة، 
صْبمه-أ'.أ(.زغلول سكضر الكريم القرآن ي الأرض الخالص: الإعجاز )آيات 
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،آهأوأُ قهثثداءومااقعثقلعثاشتنون بعومآعوجاوأمم ءاتى س صدوك~شسلآس 
دكئردنبمدإ,ظآمنواوكما وى تن٢٧ ةي-يعزأربما ألا 
أئئ^؟ئقم مصملط هدىإفي خمد أفتُ يمئمم ومن رموتهء وذيه^كم أئثه ءايثت علتكم مل وأمم 
جميعاآش وآعننيموأيح؛ ءوىإق'وأممسلين ماقدءوق!' حي آيموأه ؟ ٠٣٠١٠آفين ئتؤؤآ 

التنصير!

الدالةاف يايات إ؛ّنححالون لهم- يمول أن محئدأ. فيأمر والنصارى، اليهود عل اف بمكر " ٩٩٠٩٨
اضدين عن الومنتن تمنعون عليهم!ينكر وكذ٠للث أفعالكم؟ عل شهيد واممه هقق، محمد رسالة صدق عل 

صبكم•عن بغافل اض دلس الحي؟ عل أيم ثعلمون وأنتم واكحريف، والفتن يالشبهات وث 
إضلالكم،عل حريصون فاقم والنصارى، اليهود مكرة من ء^١ئقة طاعة من ا،لومضن اض محير —  ١٠•

بعدالإي،ان.الكفر ق وانتكامكم 

Iالنزول سبب — ١ ٠ ١ 

كانتقال،: صه،ا اض رصي عباس ابن عن بعضا: بعضها يقوي بأساسي والضري حاتم أي، ابن أ-محمج 
بعضهمفقام غضبوا، حتى سهم إذذكرواما يوماحلوس مم فتها الخاملة، ز حرب والخزرج الأوس يع، 
أشيتمم دش رسدلة دمهمحقم أقي »اشت، ٤؛^^؛ مل وأمم قكسرن يكن، ؤ لت،: فنز بالسلاح بعض إؤ، 

(.٥٧ايضرالمحتح؟/)يظر:ه. ثثنخيىلث٠ 
الضر:

عاليكم،تقرأ القران واياُت، بالي نجحدون ، كيفالكفر: واستبعاد الإيهان عف الثيايت، عف حقهم نم 
المحح.الهلريق إل وثق فقد بالإسلام يتمثلئ، ومي قو؟ اف رسول سق وفيكم 

نواهيه،واحتتاب أوامره بامتثال الواجب،، الخوف، افه حافوا ورسوله، افه حملقوا الذين اتها يا — ١ ٠ ٢ 

حياتكم.آحر إل بالإسلام الالتزام عل وداوموا 
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علاض واشكروا الدموم، والاختلاف الممثق من واحذروا العظسم، يالقرآن حميعا وممئكوا — ١  ٠٣
عليكماض مضل فعدويم الخاهية، ق متعادين كنتم أن بعد اثكلمة يجع بيتكم، بالاثتلأف عليكم نعمته 

وبمثلبالإسلام. هتها فآميكم جهنم، نار ق الومع أوشكتم وكتم مت«حايين، متاحين نعمته، مصاحمين 
ء-الضذءمح،•الرشاد طريق إل متدوا م الخير؛ عل الدالة أباته لكم اممه مصل الواضح الييان ذلك 

يريد؛>،زْن كان، ما الخرة أمر من كان حننا مهلح بن اش مد إل عمر بن افه تمد حاء قال: نافع عن 
سمعتسيثا أتيتلثح لأحالس، مأتلث، رنر فقال: وسادة الرحمن تمل لأيي امحترحوا فقال: معاؤية. 
له،لاحجة القيامة يوم اممه لقي طاعة، بدأمن خل *مى قويقول: افه رسول محمعت، قويقوله، اطه ومحول 

جاهليهء.ميتة مات سعة، عتقه ل وليس مات وتى 
الفتن(.ظهور عتد ايلمقن حمامة ملازمة وجوب باب الإمارة، كتاب —  ١٨٠١يرتم  ١٤٧٨مآ/ الصحيح ملم )أحرجه 

والأسساحلاتثالمواتي 

محمدقو.اخ رسول يرصالة جحودهم الكتاب أهل عل تعاق اش إنكار ١" 
الضلال.إل إعادتمم إل يسعون لأمم أعيانهم طاعة من الوئين محوير — ٢ 
١٠)الأية ق - ٣  رئةإل يعون الذين الكتاب؛ أهل طاعة حهلر ي تقبل مأمر عن إحبار ( ٠

الكفر.إل الؤْت؛ن 

عنوازء؛ن لهم وأن الصحابة، قدر عظم عف دلالة الأية *j( (: ١ ٠ )١ الأية ي عاشور ابن قال ٤- 
ضلالهم**.من عصمة وجوده قوفإئ الرمحول أنوار ومشاهدة القرأن، ٌ،إع الضلال: مواقعه 

(.١٧٢)الحريرواضر:-ا/

•ويمدقومم أعيانهم كلام يسهمون الدين عف تعال افه إنكار ~ ٠ 
هو.محمد نييه نة ومحتعال افه بكتاب الاعتصام وجوب ٦— 
الفقهيالاختلاف أما والأصول، العقيدة ز الاختلاف عن والهي الأمة، ب؛-ت الوحدة وجوب، ٧- 

به.بآمحى فلا الفروع عف افي 
وهوالإسلام.المستقيم، الصراط إل الهداية فقدنال غة والبالقران أخد من ٨— 

قو.محثل.أ اف رمحول لجم إذ؛عث، بالخلق، تعال افه رحمة ٩" 
١٠)الأية ق ~ ١ '  معحّذتهطريت،- عي، الوحيد كلمة تحقيق عف التربية وسائل لعياءّْ تعال افه ( ١

الأمة.صلف، بفهم والمهنة بالكتاب تعال 

 -٨،
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هماتبأمرين تتم الأخوة لتحقيق الربوة الوسائل أن تعاق اش ؛_ )'م*ا(و)،'ا( الأيتن ز — ١ ١ 
تعال.اض مكانتهاعند لبيان الأية ل مرتقن الأخوة ذكرنعمة حيث قدرها، ومعرفة النممة هده عل اش شكر 

والدعوة.والإصلاح الطاعة عل والتعاون 

همذاوؤذئ عتق وتنهون العكوف دلأتتذن ئء ,إل يعوق أثن تسمح؛ 
ثوابكتم وأوكك، ائثئثّخ ؛٥۶ بمد،؛١ من وآحتلقوأ ةا5ثف\ ولادكؤمأ^^^؛٠ ?^٢ آثثثلحوث 
مدومأ١^آتودتؤ->وههلماءلإبمدإتت؛قأ محممصو-جةومودوجوؤقأك عظيثدو؟ 

ظىأزوُ غنا■كادون ثم آس وجوكيثرمغد،دحمت آقئث أؤأوآماآك؛ن Jكمثون دثاَقم اتد١ب 
وماؤ،آلآرءنىماق أأو^؟و.هي ظد.ا,بفمحما آقة؛رد ومه ألص علتلثا ثتلوها ءاينتآش 

مإلمترويوكتهوُى لقابج، همجش أثق حن رجعآلامحدأوّ'محتم يإث،أس 
آلمح-دىقئهم ثهم حتأ تهان آلخًجشا آهل ءاتث ولو أس ومحنوث آلتنهمحفر 

وصرتشثنآس إعمسأأ د؟ءو وحمؤزآقاثي بنآس تاؤ، ١^٥ روأضينث،ظوم 

?."هوكامأتتلون 
ثرتالتف

ريمويأمرون؛طاعة الإسلام، إل يع'ءون ااؤْت؛ن من جاعة إياد وجوب، تعال اف يوثد ١- ٠ ٤ 
بايثة.الفاتزون الأعيالهم يأان.ه القائمون العالية التزلة وأولثلثأصحاب، معصيته، عن وينهون 

الأيامحتححاءتمم ما بعد من والمارى اليهود نقنق ك،ا والعداوة، التفرقة عن الومنن اممه ؛_ — ١ ٠ ٠ 
مولآ.شديد عذابه لهم تعال اطه رخمة عن العداء وأولثلئه الواضحة، 

وحو0وسود ؛aلاءتهم، حتآ الومتغ، وجوه ثييص إذ القيامة، يوم الخلق يتفاوُت، — ١ ٠ —٧ ١ * ٦ 
الحؤعرفتم ما بعد أكدب؛تم فيوبحوزت وجوههم اّودمتج الدين فأما بمعاصيهم، سوءآ الكافرين 

أبدآ.فيها ماكثين اض جنة فمي وجوههم ابيصّتنج الذين وأما تكدسكم، بسبسج العياب، فدوتوا الواضحة؟ 
فللماطه يريد ولا بالصدق. محمي. يا عليلئ، مصها العفليمة والجبمج القدر العالية الأيايته تللث، — ١ ٠ ٨ 

الخلومن.من أحي. أي 
-٩
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تتجذون.اوئتر \ه  iScآممي c^؛، تقافين هيثة محت آتؤ،آلكشس، ثثآةئن 
انجنأتألتثثوف يؤهنوث<أش 

عييثدالثثقورك>■حيرثلنكصفصوبوآممه أثؤأوماثمملوأمى منآلضيحين وأركلك 
ذيائم ١^ آننمث يأويى تزآش'٣^١ مم آوكد وي لهم أثن؛ عنهم قغآ ق إة 

١٠٣^^٠^عرث فهتاصرمحاتق لبج آليتا^قصل منذوآلحيوؤ ق ماينمقون ?و^ا'تثل حتؤوون 
تشغدوالا بمللزن 1ئسهلم ^شكثمجوماههلم قئثئب 

قعقوما منأثن؛مهأثم الثثآء دن مد ماعنم -ك؛تاث*ودمحأ %ؤ>2ؤ ك دوظ' من يثادك 
جمحصبجبجمهِئون

هزمومأيزآنثْل غقؤأ وإدا-حأوأ  ١٤٠١٠ ٧١٥ءؤ' ^٤١ 
شبمؤروأيمر->وأبهاوإن تمبمتيمإتيكة ؤزن مّؤهلم ءسثمحرحسنت إداتياصدمأو؟إن آقدعيم 
سأزثبيأو.اهوئتموأ 

التمير!

زالقرآن يزئلون عائلة ف مهليعة ءل١تمة منهم الصفات: ز اؤين متالكتاب أهل ليس — ١ ١ —٤ ١  ١٣
مناف أمر بٍا ويأمرون القيامة، يوم وبالبعث، تعال باش يصدقون له، مثدثلن اش ذاكرين التهجد، صلاة 
العاليةالدرجات أصحاب وأولثالئ، الخبمرات. فعل إل ليامون الشر، من عته افه ض عئا وينهون الخير، 

الصالخين.اض عباد من الممات اتصفوا.بدم الذين 

•الّرول مجب " ١١٠

بناض عبد أملم نا قال: ءنه،ا افه رصي ماس اين عن الحض ندتبميأ بحاتم أن وابن الْلتدي أجرج 
وصدقوافاْتوا معهم، اليهود من أملم وتى بد، بن وأمد معية، بن وأميي معية، بن وثعلة ملام، 

إلااتبعه ولا بمحمد آمن ما منهم: الكفار وأهل اليهود أحبار قالتح فيه، ورمحوا الإسلام، ز ورموا 
قولهم:من ذلك j هك الله فأنزل ضر0، إل وذموا آياتهم دين تركوا ما خيارنا من كانوا دلو أشرارناأ 

همحثمممونهيخِئوضأش
^^؛؛٧انجأت م٢ئمدبحضثف، ألتنردم دُء-آلآضدلأمحث 

(.٦٧/٢)الضيّاكحءح
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•الشسءره 

واجتناببطاعته اتقاه بمن ذو'عالم والذ ّبحانه* اطه عتد ثوابه يضح فلن الخير أمال من يقدموا وما 
٠

افه.عداب من اكخشس ق شيثآ وذريأءمم أموالهم نفعهم لن ورموله ياض كديوا الدين إن — ١  ١٦
أيدآ.فيها ماكثون للنار، ملازمون افه رحمة عن اليعداء وأولثلفآ 

أصابت،ثديي يرد فيها برح الدنيا، ق الخير وجوم ل ورسوله ياه ا،لكديون يه يتصدق ما ١—سه ١ ٧ 
همأنفظلموا ولكنهم أع،الهم، ثواب بضؤ؛اع اش ظالمهم وما ءدمنو4، يالكفر أنقهم ظلموا قوم زيع 

يالكفر.

علتطلعومم وأصفياء أصدقاء الومتين غير تتخذوا لا ونحدرهمت الومتتن تعال افه ينادي " ١١٨
ظهرتوقد بكم، والضرر إرهاقكم عل محرصون هم إذ أموركم، إفساد ق يقصرون لا فهؤلاء أسراركم، 
أمرتعقلون كتم إن الحجج، لكم وصخا قد أعظم، تلوبم ممر0 وما ألتهم، من الكراهية علامات 

وموعفلته.اف 

الؤْتونفمهم الإيإن، يفلهرون الذين ايافشن موالاة ق وقعوا الذين الومغن تعال الذ ث — ١ ١ ٩ 

يؤمنونلا وص؟ كب، من القّ أنزل ما بكل تومتون ~ الومنون أبما - وأنتم الؤمتغ،إ بميون لا وهم 
أصابعهمأطراف وعصوا نحثروا بينهم فيا انمردوا وإذا بأقوامهم، الإيان أعيوا قائلوكم ؤإذا يكتايكم، 

وأسفا.بالهلاك يدعوعليهم أن نييه تعال اف أمر نم الالم؛ن، قوة من يرون لما الحقدوالغضمه؛ من 
الصدور.ئصمؤ يا ذوعلم اف، إف 

بكمتقع يإن بمزنوا، دمحر بفضل اف أكرمكم إن أيم الومتون أنجا - مولأء بلايا ومن - ١ ٢ ٠ 
تضركملا طاعته ز اش ونحافوا الصائب، وعف أذاهم عل تصبروا ؤإن بذلك، يفرحوا مكرو0 أو نازلة 

نللث،ّعف يعاقيون وّيفدون، يا عنا أحاط اض رق شيثا. عداوتم 
والأستياطات:الفواير 

دثدابم•فضلهم لبيان الكتاب، أهل من الومضن عف اكاء — ١ 

•الاحرة ق تنفعهم لن فإما الدنيا نر الكمار أنفؤر مها ٢" 
الصالح.عمله ينفعه فلن كافرأ أومالت، تعال، باش أشرك مى ٣— 
هم•أنقيخللمون الذين هم الكفر أهل وأل الثللم، عن تعال اش تنزيه ٤" 
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فعلكل عل الكتاب أهل من الومضن تعال اش ثواب ق مستقبل أمر عن إخار ( ١١٠)الأيت ق - ٠ 

تعال.اض من ثيء لاتعنبهم الشركينروأولادهم أموال وأن حثر، 
للملمين.العداوة متهم سدو الدين موالاة من المؤمنين نحير ~ ٦ 

عدوه.العدوعل شهادة جواز عدم ٧— 

الخثر.لهم يريدون لا فهم لم؛ن، الأعداء صفات بيان ٨" 
لاطلعلحماصادطمين«٩" 

 ١ ٠ J- تمل مأمر عن إخار ( ١٢٠)الأية j محوعن حسنة، الومتتن ص إذا الثركثن استياء
اش.واتقوا صروا، إذا فيإ يالوبن الإصرار الثرين قدرة عدم وعن صيثة، الومتئن أصاب إذا المقرين 

مثن'و؟لد علم سمغ وآقث تٌو الثومتان بوئ أتييش مذ ع،ووث إد وؤ 
آقدتدموكد اؤأ ١^؛؛؛،^ ؤبمدآق ؤلبجثا وآقم مثلا آنق منهمحقم ْلأيمتاتي 

صهءاذبجJمحذ
^،؛١٢يلدها ثدا مورهم بن دثقمدأ ثبمئردأ بقءإن أو؟ اديكتمةرل\ث من ؛١؟^-، 
^1غنمحمثءوماآهزيخ?وأ'وما-جعلمحمحإلأ منآئيكت ^١^ سؤ 

١قهثثثأأودكتيرمثإمحأ.مسون.هتئؤع أؤ؟ لبيذصاشامحوآمحوّ 
■الصهر 

القتالصفوف ترتب صباحا بيتك من حزجث حثن أحد، غزوة ~ الرسول أثبما ~ واذكر — ١٢١

يالأفعال.علمجم للاقوال، سمح واف العروة. هده ق الشارين للصحابة ومجواقعه 

الزلل"ّجب " ١٢٢

وصمثلا آ0 مت٠لأإثتاتي نرلتارفينا يقولت ءنهء\ اف رصي اش عبد بن جابر عن 
رأما ~ ترف وما مرْت سفيان وتال — ن*ص-ا وما وبثوسية، ينوحارثة، العلات٠تانت نحن ^ ١٥ه ولئ؛تتا 

ملموصحح صران. آل سورة الضر، —كتاب  ٤٠٠٨برتم  a٧٣/ الخاري )صحح ه. وليإن«ا وأشم ؤ ت اف لقول تنزل، 
•الأماره( غصاتل من باب الصحابة، فضائل كتاب — ١ ٩ ٤ ٩ ٤/ 

؛٧٣
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•\ر الف

فكرةجاءمحبمم إذ حارثة، وبض سلمة بتي ز الشيطان وموس ح؛ن ~ الرسول أتما ~ أيضا واذكر 
فليتوموحده اطه وعل منها• وحفظهم الوسوسة هده عنهإ لغ اش ولكي أحد، يوم القتال عن الرحؤع 

يتمنون•وبه المؤمنون، 

(١٦٠)الدية عن سعد يلدة — بدر يوم المثرين عل — الموْتون ايا — اف نمركم لقد مع — ١  ٢٣
الشاكرينمقام تبلغوا كي بطاعته؛ تعال اممه فاتقوا رحلأ( عشر وبضعة مئة )ثلامث، قلة وأنتم ~ كيلأحئوبآ 

لتعمه.

يعينكمأن ألايكفيكم افه; من بالمدد وتبشرهم القثة هده يطمئن حن — الرسول أئبا — واذكر — ١ ٢ ٤ 
ابء؟من قنزين الملائكة من آلاف بثلاثة اض 

كمارويأتيكم اممه؛طاعته، ونحافوا العدو، نحاه تثبتوا إن ت لكم ثانية وبشرى ذلك،، يكفيكم نعم — ١ ٢ ٥ 
يعرفوممبعلامايت، ئغيخن الملائكة، من آلاف بخمسة يعينكم حالقكم فإة هده، ساعتهم من ةجأْ مكة 
:،ا•

هداوما الاصهلراي،. من قلوبكم ولتكن لكم، بقارة إلا العون هدا النه حمل وما —  ١٢٧— ١٢٦

الكمار،من طائفة ليهللئ، التدبير هدا وذبر تدبيره. ل الحكيم ملكه، ق العزيز وحده اش عند من إلا الصر 

مهزوم؛ن-فثرجعوا وبجزبمم أويمفلهم 
والأسياطاصالفوائد 

القتال.ق الحكمة الحطة ووضع ا-بمد، صفوف تقليم القائد مهمة ١— 
المعركة-ميدان ق ولأسي،ا والفرقة، الخلاف من التحذير — ٢ 

انمر.أمياب فهومن لم، الم٩ تأم أمر كل ل اش عل التوكل وجوب، - ٣ 
أنّم.ما عل بحانه شكر. وحول—، — ٤ 

القتال.ق وفضله الصر منزلة بيان ٠— 

٠المعركة ق الملائكة اشراك حقيقة — ٦ 

الملحق.ل كها يدر، غزوة حريهلة يتظرت ٧— 

١٧٤ -
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كث?و؟وقم\قأثؤتسهثث وؤ 
ال ٢٣١٠آقنجك ؛؛^٤^١ أ'.' قبمق عمث ؤآقء ^١^^ ٤٥تن وبمدب نشئثاة ينفث وماؤ،آمحبْبم 

وجكتهطب تن ٠ئغتة 'ثؤأوسايبموأ؛١^١، حمو>كث•-رآمأهكم وآمّسو3، أنؤأوآطٍصأأق 
وآلهءكطو-ءثوامحتإء ؤ،آلتثاه ُج^؟آثونضعون يتبمهاآكمؤ؛خوالآربمر<ٌئ>£<,ذثئتإن 

آوهلثموافعيوأقؤثه ?جآوأؤمتث>إدا وآقهبجبأتأصنيرتى والماذيرقنيأداس0 آلخ-ظ 
بمؤوأءمامؤأولإيثني١قؤمكإي دكثوأأممكةسغمث؛وألأؤيإوثن آصم 

كيدتهمتها ين تخمحى محجنيق ريهم تن مثير؟ ■؛رآدم أأ0؟ بمأمدرك< 
ّإأبم.هوقتم فءأ 

النزولIسب — ١  ٢٨

تويقول عته، الدم ينؤلت فجعل رأسه، ق وثج أحد، يوم رباعيته كجرت ه اش رسول أف ظبٌ أض عن 

لت،ثيقلمئ ؤ هث: اش فأنزل اض؟« إل ومحويدعوهم رباعيته، و'قشروا نيهم، شجوا قوم بملح كيف ٠٠
أحد(.غزوة باب والستر، ابهاد كتاب -  ١٧٩١^م )الصحيح ه آلآزسث 

الركؤع،يعد قنش لأحد أويدعو أحد عل يدعو أن أراد إدا كان ه الله رسول أ0 هدء مّيرْ أيا عن 
بنوصالمة الوليد، بن الوليد المج  ٢٠١١١١١ا-لحمدت ١^٠ ربتا اللهم حميم لمى افه سمع ^ ١٥إذا قال ذرب،ا 

يجهر؛ذللث،.يوصف،< كي سين واجعلها مصز، عل وءلآتك< اشدذ اللهم ربيعة، أي بن دعياش هشام، 
أنزلحش — العرب، من لأحياء وفلانا«— فلأنا التي اللهم ١١الفجرت صلاة ق صلاته يعمى ق يقول وكان 

وصححعمران. ال صورة الضر، كتاب — ٤ ٥ ٦ ٠ برقم a/٤٧ المحاري )صحح - لأية ١ ه آلارس* بج* لث■ لمي ؤ ٠ القه 
تحوه(.نازلة بالا؛مين ترك إذا الصلاة حمى ي القنوت استحباب باب الصلاة، ومواصع الساجد —كتاب ٤ ٦ ٦ / ١ مسلم 

التصبرت

يقبلأن فاقا افه، إل كله أمرهم إثا أمري، فيهم يثئذ أن إلا الخلق أمر من الرسول" ايجا ~ لك ليس 
معتلون.فامحيم كفرهم، عل أويعانهم تابوا، مى توبة 

فيغفرمالكه، ق يتمزفح السح، الأرص؛ن ق وما السح موايت، الق ما حمع مللث، وحده وفه — ١ ٢ ٩ 
؛.٠٦١-رحيم عباده، لذنوب، غفور وافه بعدله. يشاء مى ؤيعدب، برحمته، عباده من يئاء لني 

(.٢ ٨ ٤ ؤ الأية اليقره محوره احر ثر تفؤينفلرت 

-١٧٥-



عمران، JTسورة 

مهاالأموال، رودس عل زادة بأحد اكرض، ل بالربا التعامل عن الومنن اغ —ينهى ١٣—١ ٠١٣

اهيوثد ثم تفوزوا؛ا-بمتم. كي أحكامه؛ ز اش وخافوا الموز، مرت كثا تراكم فإيبما أوئرت، هلت، 
،.٢٤الأية)البقرة سورة ؤيتفلر- للكافرين■ عقوبة هيأها التي جهنم نار من بالتخؤيض ذللت، 

تعال.اف رحمة تنالوا كي ومي؛ أمر كل قوي والرسول تعال اف وأطيعوا " ١٣٢
(.الأية)٢٣عمران ، jTصورةؤيتفلرت 

حنة-حلوا وتدلذنوبكم، مغفرة ربكم من لتنالوا المالحة، بالأعال، — الومنون أتجا — ومابقوا —  ١٣٣
نواهيه.واجتناب أوامر0، بامتثال عنافونه للذين افه هثأها والأرض، موات الكعرض عرصها واسعة 

بالصر،غضبهم ؤيكتمون والعسر، الير ز أموائم ييذلون أيم النقع، هؤلاء صفة —  ١٣٠—١٣٤
ارتكبواإذا اف من الغمرة ويهللون تعاملهم، ق تجنون الذين بمب وافه لهم. أماء عئى ؤيتجاوزون 

فهمالعاصي، من اهرفوا ما عل يقيمون فلا هو، إلا الذنوب يغفر لا أو4 موقنون وهم ًغرة، أو كبثرة 
عليهم.اطه تاب منها تابوا وإن العاصي، بقبح يعلمون 
عندرفيعة منزلة لهم الصفات هذْ فيهم اجتمعت، الذين العالية الدرجات أصحاب هؤلاء —  ١٣٦

الحنةؤننمت، أبدأ، فيها ماممن العذبة الميا0 أشجارها نحت، من نحرى وح؛ايث، للذنوب الغفرة من رمم 
٠C٢الأية)٥ البقرة سورة •' وينظر • اش بأحكام للعاملن ثوابا 

والامتنباطات:الثواني 

لالخالقين كيد مفياهر أوضح من أما مث.م ما عم، الوقعة هذه ذكر )امتاسة عاشور: ابن قال — ١ 
يعملونوكانوا مواء، ودحيلتهء\ واحدأ، يثرب وأهل اليهود من النافقين شأن كان و1ا والتافقين، الدين، 

٢(١• ٤ *ا/ )التحريرواكؤيرت أحدا؛. غزوة بذكر الفريقين مكايد اطه •م اليهود، ماتدبره عل 
أنواعه.بكل الربا تحريم ٢- 
التوبة.ق ايح يلنث بالغفرة عباده تعال اف بقرى ٣— 

عليها.الإصرار عد؟ فضل وبيان العصية، عل الإصرار من اسدير ٤" 
الحثة.حجم عفلمة ه— 
الغيفل.وكقلم الخطأ، العفوعن فضل ٦— 
الحياد.فيها يقع التي والحرمات الأحهناء من الاستغفار وجوب ٧— 
 -٨ j الطاعاتبالناس الاحرة وإرادة تعال اطه رصا طلبه عل عباده تعال افه يرب ( ١٣٣)الأية

إليها.والسابقة 



محمرانآل صورة 

.؟هنئاعتيإلأآلثكئدأ0 جمأ قؤ0ذثواين أيويو< ئسيدوأق مدآهآثمأ ين دحئغ قؤ 
إنَمحتارألآء؛لون وأنم قزمأ وث* يثوأ ولا .؟ لأئتت>آى ومعكم وهدى ققا؛بم تاة 

افايىبمن ^١^^ آلأكام تنقدوغش كلميح ١^٢ ثمدمش مج ?و؟ِإن مؤيء-؛ن 
ججمغك؛ وشد \ؤمكناقة ولبمام 

^بجاشُاوئبجثمج'
وما?ؤأر ثتْيثون وأنم دآيثموْ يكذ ثنثوْ آن تإٍ، اي'ئ,بوآ شون ولثوكم غوأر وتلمآصمءن 

كمحتإث"طذتيآن وما»ءقا0لتمر, سممى٢محآصءضن 
^ج-رميسءيجأدسميىيود ؤبماومن الدتا يردناب وتحت مؤجلا 
الشذىن.ه

الفر■

فامشوابالهلاك، الظالة الأمم عقاب، ق تعال اش طرائق ~ الوْتون محا ~ بلكم من، مضت قد ~  ١٣٧
ورمله.ف الكدبين مصر فانظروا لتعتروا لأرض؛ اق 

حاصه.وعرة ؤإرثاد عامة، للناس شاف، بيان فيه العظيم القرآن هذا —  ١٣٨
جهادمحن تضعفوا لا أحد: يوم والقتل ا-بمراح من أصابمم ما عل مهن الصحابة تعال اف بمرتم، "" ١٣٩
أنتمفاثكم أصابكم، لما تأتوا ولا ولوغلبمم، حتى دينه بتمر اف لعد ل بالشك وخنا ثبمتوا ولا عددكم، 

الأعلونارفهم تيمية: ابن الإسلام شخ هال، يمدكم. قوفي،ا اض رسول ممدقي كنتم إن عليهم الذل١هرون 
الصحابة:صفة ق زمر بن كعّ_، وقال ولوغلبوا، مؤمت؛ز، كانوا إذا 

(.١٣٦ Y/ )حا*عالراتل سلوا®. إذا محانيعا وليسوا يوما رماحهم نالت، إن مفاريح ليوا 

مثللقتل جربح الكافرين أصاب نقد أحد، يوم ادسلمين من بعع، قتل، أد جربح أصابكم إذ ~ ١ ٤ * 
فيتمثزليخترمم، وهزيمة؛ نصر ما؛غ، والشركع، الملمع، اف؛غ، يصرفها الأيام وتلك يدر• يوم ذللئ، 

يعاقبهم.بل المعتدين تحث، لا واض اطه. سبيل ؤ، الشهادة ينال من منكم ويمظفي غره، من الصائل، الومن، 
الكافرينوبمتآصل ايافقين، من فيتحلصرا بم، نزلتج الي بالمصيبة الموتن تعال اف وليبل " ١٤١

ّوسقمهم 

٠١٧٧



مهرانآل محورة 

قمنكم والمجاهدون بالشدائد، الميثلمون المؤمنون لعبادي 4،؛، ولما ا-بمتم تدخلوا أن أظتتتم — ١  ٤٢
اليأٌص؟عند والصابرون اممه، سبيل 

تريدين،كتم ما حمل قد فها أحد، غزوة مل اش سل ل الشهادة تطلون كتم ولقد - ١  ٤٣
واصروا.وئاتالوا قرابهلوا 

محقيليس أحد: غزوة ز M محئد الشئ قل أشيع صدمأ ^لرئة محوا الذين عل ممال اش بمكر - ١ ٤ ٤ 
أوقتلهبانقضاءأحله، مات أفان تمل، من ومهم مات، من فمنهم رسل، مله مقت، إلارسولأقد 

قولأوعملاالشاكرين اض وسشب شيثا، اض يضر فلا ديته عن يرتد دمن دينكم؟ عن ارتددتم الكمار 
يسلأن دون الخة يدحل أنه فلن من عف الأية هده ي اف ))أنكر الششهلي: الشيخ قال - الدين عف وباتا 

قالعي مذا وأوضح غثده، وبين دينه ز المخلص الصابر بين الفرق -يا محمل الص التكالف، بشدائد 

ثلثا:ايمثثدآنَنثلوأآثعة آم ؤ سةكقوله: 
[<؛.٢١٤]الم؛: ه ثتتآشم_<؛ب ألأ'ءان تثثُنئثنثآم وآئ;بم،"اتؤ[ أدموي تول ص محألمنيء 

مذككتاب ي أحلها نقس لكل 'قشت، وقد وقدره، افه بقضاء إلا أحد يموت أن يمكن لا - ١ ٤ ٥ 
ثوابيهللب ومي نمس،، من الأجرة ق له وليي منها نمعله، الدنيا ثواب بعمله يهلل-، ومي محد-د. ؛وقت، 

القولق افه يعظمون الدين الشاكرين وسيت، الدنيا، ق له متاه قما ْع كاملا، أحره أعطيناه الاحرة 
لث.أفاعلا مث ؤئنَكاف تعال: قوله ق الن-كورة ؤإرادته تعال افه بمشيئة مقي،وة الأية هده والفحل. 

[.١٨لالإساء: ه مبني لمن يثاء ما مها 
القوائدوالأسماطات:

والدمار.الهلاك ليرسل المكذبين عاقية ١— 

كنس،ق الفلر هو واكوي ومينوي، حى الأرض ق الستر عرفة: ابن ))قال، عاشور: ابن قال( ٢- 
الما العلم من به محصل وقد العلم، من يقرب وما الأمم، العلم؛أحوال( ليايلر محصل التاريخ؛حيث، 

(.v٢٢٧/)اكميرواكرس: وسوره*. الإنسان لعجز الأرض يرق بالمحمل 

•والأحرة الدنيا ق وعلوهم المؤمنين مكانة — ٣ 

ومي(إلح،آحر، غرض من انتقال الكلام هدا لأن الانتقالية؛ بمعض)بل( هي متقعلعة، هنا آده ؤ — ٤ 
للاستفهام.لملازمتها استفهام، ما؛عل..ها بأن تؤذن مممعلعة استعملتن، إذا 

ه.اف اوو( و>وصة حالف، لمى الله من العتاب ٠— 

فات.ما عل الخزن عدم — ٦ 
-١٧٨ -



عمرانآل ررة ص

توللض )لر( لأف )لر(، من نفيا أشد أيبما إلا )لر( أخت نفي حرف ^!١^ ٠٠عاشور: ابن قال ٧— 
(.٢٣٤م/ >اكمضواكوير: سووه«. قاله فلأن، فعل قد قوله لفي ووثاه فلأن، فعل القائل 

الأجل.ولا,>خر لامدم اف صيل j والخهاد مال، اف بيد الأجال ٨- 
والعمل.بالقول تعال اف يشكرون للدين البشرى تأكيد ٩— 

الكبرى.الفاجعة ظْ للاستعداد االمو>تا؛ محمدآقومترصن اف رسول أن لبيان اكمهيد ~ ١ ٠ 
السائ.تقوم حتى باهية رسالته فإن محمد. القه رسول مات ~إذا ١ ١ 
اللحق.ز ك،ا أم، غزوة خربملة ""يتفير: ١ ٢ 

وماصعمؤأ وما آق ميل ؤ، آصابئتر لتتا وهنوا ئتا َىتبم يتيول ممهُ قنتر< قم نن جن وؤ 
آن٥١لوأرّتاآغغر,لتأذمتاؤإس/إهثاغآآميثا^؛؛ومآكانقولهمإلأ ٠١آستكازأدآمح'.نحبآلمنهرمت 

قأتتهمآمماثم١بأليناوحسم_ابآلآحرقؤآثهألهءقئفي>ندسغأقدامناؤآمحمثا^،٢^^ 
عقثؤد'وءءقثم َكمَثغلا اك؛؛ث> تملتعوأ إن ث'اثتوأ آؤ-؛مى .كهك ^،٢^؛؛؛؛، 

ؤ،<ثثئلفي أو؟ آلنمحمٍتي ومو-نيث مولتً=قلم أئ بؤب ُأو؟ حنمكين قنملبموأ أء-منوآنم 
وثأوينهم٢لكثاريلإدمهءحنحك ج دتثاأأقتح=غوأمآس مغته 

يإذنهءحتوئهنم صثد.تحءقتإأقعوءثهأإد ولمثد. ''ؤأ ألملثلميرك> مثومح، و.م-دس 
قحبويكئما آر؛دكم ما مد ئ وعصثثتقم آلام—ءّ ؤ، وثتنرمحم مشئثتِ ثكثذإذا 
تينتتؤمتهم صكتميهطم ثم أ'لآنؤ-رهج بجمي ثن وتنظم آلدتثا بجبمد ثن ءناءظم 

عفءظ؛أوأسئعكا ولمد 
النفر:

جازياأد عاصروهم، الدين أناعهم من كثثرة حؤح منهم واحد كل مع قاتل الأساء من وكم - ١ ٤ ٦ 
وافصروا. إنها لأعدائهم، دلوا وما تجزوا وما اف، سيل j وقتل جريح من نالهم نا جبوا ذ،ا بعدهم، 

صبرهم.عل ومشيهم عبادته، عل الصابرين بمب 
لمعهم يكون أن يستلزم لا كثثر دابتون معه قتل أد معه قاتل الشي *كون ب■' ابن، الإسلام شخ قال 
معه«.محتل فقد ديته عل هت}، مذ كل وكيلك معه، قاتل فقد دينه عل وقاتل، الم اثح من، كل بل الغزاة، 
/•،"(.iJJUl)جامع 

-١٧٩ .



عمرانآل صورة 

وأنياهم، وخطأ ذنوحم عن افه من المقرة طلب إلا سامحم 0ع محولهم كان ما الصابرون هؤلاء — ١  ٤٧
ورسله.اف 'قدبوا الذين عل ينصرهم وأن القتال، ق راسخة أمحدامهم بجمل 

منكل بمث، واف الاخرة. ق وبابنة الدنيا، ق والتمكين بالصر وأكرمهم لهم، اف فاسجاي، — ١  ٤٨
وقوله.عمله ز أحن 

علمحرصون لأمم ورسوله؛ اف *قلبوا الذين طاعة من الومتين تعال اف قنير " ١٥٠— ١٤٩
حشلكم أنصارا ليسوا فهم والأحرة. الدنيا بخسارة محتعودوا دبمكم، عن لردوكم الحق عن إضلالكم 
ومع؛ن.ناصر خير وهووحلم ناصركم، تعال اف بل تقوهم، 

محلاأقه إزيتمحم ؤ ^١^ قوله ق قياما ( ١٥٠)الأية وأما نمها، السورة من (  ٢٨)الأية ؤينطر; 

عمران[.?وع؟هلآل ينخثيقم داآلذى محتن ثقيومحب نإن تمحم عالت، 
باقإشراكهم بسبب الكئار؛ محلوب، ي الرعس، يقن.ذ، أن للمومتين سأحانه ثمره ومي — ١ ٥ ١ 

اكا-يز،•مقام لبخ نارجهئم•' فمالهم ولا؛رمان،، غيرحجة من الأوثان وعيادمم 
حضعدوكم عف الصر من — الومنون أتيا — به وعدكم بإ الوفاء تعال اف حمق لقد محسا — ١  ٥٢

وحالفتماش•، أمر ي واختلفتم منكم فريق جبن إذا حتى تحال، اف بإرادة )أحد( يوم تقتلومم بدأتم 
أفالنزلح دب الغركينء عل الصر من تحئون ما أراكم ما بعد من الرماة حبل بركتكم قؤ اف رسول 
عليهمسيطرتم أن بعد منهزمين الكمار عن ردكم تم الحق، ج، يهللمن ومنكم الخاتم، يريد من منكم 

بالعفووالوعظة.عليكم ذوفضل واف فعلكم. عف حضثدمثم عنكم اف عفا ولقد ليختبركم. 
والأستتباطاصالفوائد 

الكلاملحمل الصالح؛ الدبع القلم هدا عف الأية هده »حاءُت، (: ١٤٦)الأية ق عاشور ابن قال - ١ 
٢(.٤ ٤ -ا/ )اكحريووالصر: س الض بقتل الإرجاف حال ول الهزيمة، حال ل ايالمين شبت عف 

العركة.ميدان ل ويشنون يصبرون، الدين اش سيل ل الجاهدين عف تمال اش ثناء ٢— 

تعال.ف الدعاء وإحلاص الصبر، فضل - ١٠

خمّلأثه ه وتاَلكنمحوممحإلأأد،محازأ ؤ فوله■ ق اممها عف )كان( خبر ااقث.م عاشور: ابن قال ٤— 
لألحقيهم،؛ فالقصر ه يبشاآعغرتادتمتا ؤ ممالة حيتثذق أقوالهم حضز القمود لأن مبتدأمحصرر، عن 

(.٢٤٥*ا/)التحريروالصر: اش<ا. سبيل ق ماأصاحم حصول حين الصادرمنهم، قصرلقولهم 
إل>ئه ليتوشل التحذير؛ إل والخاب واللوم اكوبخ من للانتقال ا؛تدافي »استئناف أيضا: وقال ه- 
(.٢٤٦"ا/)التحريرواكؤير: الهزيمة'*. من حصل ما عف لية، التمعاودة 



عمرانأد محورة 

الردة.ز ا،لؤْسنين يوقعوا أن يرغبون لأمم الكفار؛ طاعة من التحدير — ٦ 
 ~U أعدائهم.قلوب ؤ الرعب ّيالقي أته لاله.ومتذن تعال افه بشرى
سالشركن قلوب ز الرعب تعال افه إلخاء ق مستقبل أمر عن إحبار ( ١٠١)الأية ق ٨— 

يه•إشراكهم 

الرماة.حبل تركوا الذين عن تعال اش عفا ~ ٩ 

القائد.طاعة أحية -سان ١ ٠ 

الفرار.من ونحديرمم القتال، الؤمن؛ر،عل —حئ ١ ١ 

-١٨١ -



عمرانآل صورة 

لمرمقآ يدعوًًفم وآؤنوو أمحل عق ولا ؤ.؛ئقنعذوض 
ؤأممه\ًمحى=ٍظبف ثآ يادهظتترولا ما عق كمحر>وأ تهكتلأ يمم ئ؛؟ دأقه=ظم 

قاثاتشتنمتم(لثؤه ضثث\ممزن.قأود^٢ 
قاينآِهممحسئمحهل بموأدث أقءثرآلإ،ع بملمحت> آنمثبم آهمئأم مد 

تتىة'تامحئثاتا.ةآلأهم ولكن قدون ي ك، ؤآهمم عنمون ق لآ\محمجم 
ؤ،م\ ينتشل كاحؤيم إق ألمثل آلإ-ي0َمحماعثهم يهمد تتح0ؤم ؤ، ؤَكيم هل هنهنا 

موأإنهآ ١؛^" ألصدور يثنداتي ٠^^،وؤثؤص صثورد=ظم 
سمائملمإن\قعمؤع_ثؤماَةث1؛رأ معمى آلثّتطثل آنرثهم ا-إدمعاتي آكق 

عرىآوكآمأ فيآمح؛رني صرمحا إدا دهالوأ.لأ"حوثذهم ق؛ؤمأ'لكق;بم'كثروأ ي ءامؤأ 'و'كلإثاآؤبم 
يما0تعاونثآقث وآقث_ثزءؤمت هأث;أم ؤ، حنره دللك اقع لجمل و»اتتالوأ مامازأ عندنا زأ وكل 

؛؛^٢محثمعوى ^١ خير ومحبمتة آممي من ييو،' مقتر آو آممي سثايل ؤ، محتقر وفيت أوأر بيير 
.هلإدأق محتم 

•المس،رء 

ومحقكمحلمكم، من قويناديكم والرسول أحد، إل تلتفتون ولا ا-لحل تصعدون حن واذكروا - ١  ٠٣
يأنالإشاعة يمصسة ثم والخراح، القتل بمصيبة افُ ذّاقبكم تتجيبوا، فلم مواقعكم، إل العودة عل 

ا-براحمن أصابكم ما عل ولا والغنيمة، الصر من فاتكم ما عف محزتوا ألا لأجل 5ْل؛ قد محئدأ. 
أع،الكم.وحده-صربكل واش والقتل. 

الإيان.أهل فئة غثي الدي باكاص أننا الم بعد من - ا،لومون أيا - عليكم اش ألش م - ١ ٥ ٤ 
حننش ينصر لن بأئه سحاته برحم القلي اووا وأّأشهم، نجاة سوى لهم هم فلا النافشن قثة وأما 

اشبيد والاحال الأمور كل إن اش: رسول يا لهم مل للقتال؟ الخريج ل خيار من كا كان مل يقولوزت 
قلهاهنا. 1تلتا ما اختيار أدنى كا لوكان يقولون: لك، يثلهرون لا ما أشهم ق يصمنون وهم تعال، 

افدليختن فيها؛ يمثلون الي مصارعهم إل القتل عليهم اش "كنب الذين لحمج مساكنكم ل لوكنتم لهم• 
عباده.تممرصدور عليم؛ها واف النافق. من الومن فيلهلهرأمر قلوبكم، ماؤ، 
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يمطميفي تجعل ^ ١٥أحد، يوم مصافنا ق وتحن النعاس عثتنا ١٠طااأحة أيا أن فتيئع أنس عن 
•عمران( آل سورة اكسر— —كتاب  ٤٥٦٢برقم  ٨٧٦/ )الصحح - ٌ واحده وسقط واحد0، يدي من 

لوأحد: يوم هال الذي معب قال منهمأ اض رصي عاس ابن عن الخض غيم بحاتم أبي( ابن أحمج 
آنثثبم؛ينمحلإ هت ؤث.تآثة قولهم: من ذلك ز -مال اف فأنزل ، L_uقشا ما ئيء الأمر من ن كان 

(.٨٩أ/ المحح )الضر القمة. احر إل ه إق بملتوك• 
أونمهمإثا الكئار، بجيش اسمح( حيض التقى حئن أحد بوم اللمغ( من، امزموا الدين، إة - ١ ٠ ٠ 

غفورافه إن فلميعامهم. عنهم افّ نجاور ولقد هق، الئثي أمرّ محالفتهم بسجب الهزيمة؛ حهليثة ؤ، الشيطان 
٠يالعقوية يعاجلهم لا ثمم حليم  ٠٠للمدنيين( 

أولLلتجارة اقروا إذا الكمار من لإحوايبمم قولهم ؤ، التافقين( ملووا أن الومتين، اض ر نحي. — ١ ٠ ٦ 
لالقول ذلك اف ليجعل قتلوا؛ وما ماتوا ما افروا يولر معنا، أقاموا لو يقولون: فامم ماتوا، للقتال 
منويميت العركة، قلب j، ولوكان حتى الحياة، له در تن نحيي واف قلوبمم• 3، لحزنا ألما أمرهم عانة 
يه.فيجانيكم بصير، تعملون ما بكل واف مشثدة. برؤج ؤ، لوكان حتى أجله ائتهمحر 

لويقولون: إحوامحهم بعمس مات إذا المثافقيح، أن الكريمة الأية هذه ق اءذكر الشتقيهلي: الشيح قال 
الغزوليشطوممإل الفر قيل ذلك لهم يقولون هل ها: ولمت؟ن، قتلوا، الغزوْا إل محرحوا فلم أطاعونا 

[،١  ٦٨صوان: ( ]TJه قوأ ما ثو^١^١ وثثدوأ ِلإ-ئو؛مم ماوأ قآ ؤ تعال: قوله الأية هذه ونفلثر لا؟ أو 
هالم لاثغثواؤ، ؤوقازأ كقوله: الغزولشطوهم، قبل ذللئ، لهم يقولون أمم أحز زأيان بهز ولمحه 
وقوله:[، ]الآحزاب:٨^ ه إقتا هلم لإخدذ4م واكردا0اذ( مٍ آلممذ؛ن آس ^ ٤٠٠هد ؤ وقوله- الأية، ^؛ ٨١لالض^٠•' 

[(<.٧٢]اكاء: ه م(مممحة ٠-^ او؛( ثؤ 
ليغفرنالقتال؛ قاصدون وأنتم الوت جاءكم أو اش سيل ق استشهدتم لثن سبحانه: ويؤكد " ١٥٧

الدنيا.حهنام من الناس محع مما خير وذللث، بالخنت. فتفوزون ولثرحنحم، لكم اش 
وحام،اف إل ستجمعون بل أمالكم، يضيع فلن اش سبيل j( قتلتم أو متم إن( دنا ~ ١  ٠٨

أمالكم.هل فيجازيكم 
(.١٥٤الأة)البقرة سورة ويفلر: ها، نفالورة من ١( ٧ ١ - ١  ٦٩)الأيات ويمنلر: 
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والأسساطاتتالقوائد 

وتحقيرهم.الموء، ظى يافه يظنون الدين دم ~ ١ 
منتضرأ الشرك أهل يه وصف القران، بكرامت، من ا-لءاهالية لفظ أن أحسس، ١١عاشورت ابن قال — ٢ 

هبمدن آمجؤق آئءمح( ؤ ت توله تحو ق الذم مقامات ق اكرآن يدَقرْ ولذلك العلم، ل وترغيبآ الخهل، 
(.٢٥٩"ا/ دالصر: )اكحرض ه[«. • ]_؛: 

اليقينحق مرنة فم أن بعد تعال أيه ملها اض عقب الأية هدنْ ذم *امنامة أيضات وقال ٣— 

تأثثرللأساب كان إن أثه لهم شص الظاهرة، الأسياب مرنة إل -يم انتقل ه وئل بقوله: 
(.٣٢٦٢! واكؤير: )الحرير وأصلهم*. عليهم الشيطان أملاها التي أفعالهم هي مميتهم جب ف

وكيدهم.١^١٥^^ ورطات من الخا،ر ٤— 

الوت.من ينجي لن العركة من والفرار وقدرها، الآح١ل كتب اف إ0 ~ ْ 
ونحانّياله.القسطان إغواء من التحذير ٦— 

وأفعالهم.أقوالهم ق -يم، أوالتمثيل الكفار ات-اع تحريم ٧— 
الموت.ءتهم يدفع ابهاد عن التخلف أن يفلتون الذين دم ٨— 
 -٩ j تعالاف يغفر أن اف سيل ز مات أو قتل محن جراء ل مشل أمر عن إخار ١(  ٥٧)الأية
ذنوبه.

يورثهموالعر المر حالة ق الاعتدال، لزوم عل الومنتن تربة أن تعال الله يجن ( ١  ٠٣)الأية •١—ق 
الاحريزؤمع التعامل ق والعدل، تعال ض والخضؤح التواضع 
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قلإلإ\لمفلآصوأمى~مأثهىد ثهموومحتثئاظتث لشك عا مؤ 
عالب^سؤنآقتحمحآهج)أبم فيآهم؛دا ثم 

خيوماكاف أوآ هلثتوفيأمحبجن يأتتدْءوعقآممي ي-مسقم ياآلي من كمحل ؤإن ٥^٢ 
آث-يتئدثوف لا وهتر مآك1،ت ْءفؤئني مئ م يومآثمتؤ يثاعر لأن وثنتثلل 

يآقببمتدآش ديحنث، مم ^^١ وئسآانيتث حهلإ ومآوض آش تن ِمخط ؛١٠ آئيع 
ءاتثتهءذت|مرسوثُتررآمسؤيتأوأعثؤم سسآمحءئالأدكالدبمث بموير؛ساتمحى 

.هآممثبوآنم=كثه دبملثيم دمئْتيآم 
ثرتالتف

امحآومرفقا كنت، — الرسول — قس، ق جعالها تعال اف عند من رحمة فبج — ١ ٥ ٩ 

أحد،يوم أذاهم من نالك عئا نتجاوز عطلته، لامحرفوا القلمسح قاس الهلع جاق كث ولو لأصحابك، 
علفامضن الاستشارة يعل أمر عل صممثإ فإذا المهمة، الأمور ق واستشرهم المغفرة، افه من لهم واحلل-، 

حاجاتمم.كل ق فهوكافهم التو'كال؛ن، بمب اش إف وحد0. اش عل معتمد.آ عرمت، ما 
وإليغلبكم، أن يتهلع أح- فلا الأعداء صد بعونه ~ المؤمنون اثها — تعال اف يؤيدكم إن ~ ١ ٦ • 

المؤمنون.ؤيلمجأ يعتمد اف وعل أبدآ. اف بعد من ينصركم أحدآ نحا-وا فلن عونه عثر من لأنفسكم رككم 
افاحتصه ما غير منها شيثا يأخذ لا فإثه الغنائم، شأن ق خيانة أي من ث تعال اف يبدئ " ١٦١

لاتظلئونوهم كاملا، عملته ما جراء نفى كل يعمر ثم القيامة، يوم أخده يا يأيته ذللمثج يفعل وتى • به 
منه.ذرة بنقمان 

عمل،عل منكم اصتعملناه رُمن يقول• ه اف رسول ّممتج ةالت 'ه، الكند.ى عمثرة بن عدي عن 
أنظركأل الأمار من أصول رجل إليه فقام ^ ١٥القيامةااّ يوم به غلمولأيأق كان فوقه، فما محيطا فه5ثمنا 

اروأناقالت وكذا. كدا تقول معتالثح ص قال؛ ااوماللثؤ؟<ا قالت ءمللث،ا عض اقل اممه، رسول يا ^ ١٥؛إليه، 

ءانتهى،٠ عنه ءس وما أخد، منه أوبي! فها وكثيرْ، فلميجئ عمل عل منكم اصتعملتاه مى الأزت أقوله 
الخال(.مدايا تحريم باب -  ١٨٣٣برقم )اكححمْا-أا 

مخهلالخطايا ق هوواغ وتى الخغة، فامحتحق افه رصا ته حللز سعى تى يستوي لا " ١ "٠٢٦  ١٦٢

وأصحابهعلميا، درجامحت، لجم الخنة ؤأصحايح متفاوتة: ومنازلهم المرم، ذللمثه لقح جهنم■ نار فماله لربه 
صقل.دركامحته لهم النار 
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حقالكن رمضان، وصام الصلاة، وأقام وبرسوله، باش ض »من الني قال قال: ه هريرة أي عن 
أفلااش، رسول يا فقالوا: فيها. ولل. التي أرصه ق أوحلى اض سل ق جاهد ا.بمة، يدحله أن اش عل 

محنكا الدرجمن يتن ما اش، سل ز للمجاهدين اش أءئ>>و\ درجة مئة اثكة ق إن قال: الماس؟ ئثشز 
عرشوفوقه ءالت أراه — الخغة وأعل ابنة أوسط فإنه الفردوس، فاسألوه اف سألمم فإذا والأرض، الهاء 

الرخمزرا.عرش اروفوقه أسهت عن فليح، بن محمد قال ابنة®. أتيار تفجر ومنه الرحمن" 
(.٠٢٧٩ الذبرقم سل ق الجاهدين درحات ياب الخهاد، كتاب ادخاريا )صحح 

يقرأهم، جنمن عربيا رسولا إليهم أرسل إذ الؤمنثن عل تفصل أيه موثدأ تعال اش -تحر  ١٦٤
انحرافق اليعثة قل من لكنوا وقد ثة، والالقرآن ويئلمهم العاصي، س ؤيطهرهم القرآن آيات عليهم 
واصح.وجهل 

والأسنباءلات،أالفوائد 

مستقلمحإحيار له، غال—، لا فإثه المصر له اش كب من مستقيل: أمر إحيارعن ( ١٦٠)الأية ق — ١ 
الخذلان.اش له أراد إن اض دون الصرمن لاأحديتهلح أنه من 

الحكيم.القائد صفات من والرفق الرحمة ٢" 
وهوعته؛-)الأمر( ءيرّ فيها ق؛مح الرسول  ١٠٢مأمور الشورى أن عف الأية »دلت عاشور: ابن قال ٣- 
ومفيه كاذ إن التقريع أمر لأف التشريع؛ أمر غثر ز وذللث، وغيره، الخرب ق ومصالحها الأمة مههات 

(.r٢٦٧/ صه((. محي فلا 

الرعية.مع الحاكم تعامل وحن النتن فمل ٤- 
•الأهمية غاية ق أمر والرعية القاتل بين الشاورة ميد.أ ٥— 

الأساب.بدل بعد تعال اش عف الموكل وجوب ٦— 
القوة.من الإنسان بغ مهإ تعال اش عظي من المر ٧— 

صوره.بكل الغلول تحريم — ٨ 
المعزير.المال حكم ٩— 

ففيأوالامزام، الانتصار صد الاعتدال لزوم عف ١^٣>، عباده تعال اض يربع ( ١٦٠)الأية ز - ١ ٠ 
الانتصار.بنشوة الغرور يصيبهم لا حى سبحانه ْته الفضل بأن يذكرهم بالمر القمح 
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عقآست إن عندآيمتم مث هن هنداكق تئلتتاهليآء هدئنتتم قم؛تن آث؛تتبتكم ولنا أؤ 
آممينؤدتأم آلمؤهتئن وإ؛ملم آش ئاديق ثتعاي، -آآكق ^٢ آصمحمكم أوآوما ثيى:وهدمحر َؤل 

لالخكمرهم لائآتتكنأ يشالا ينام ؤ ^١ ١٥سل^شرTدسوأ ؤ، قثتلوأ ةد\لؤأ كم محمد ياثتوأ 
تا؟1^5.آدين4هوىثآقث-أعلم لأهوْهمكاؤث، للابمي آيربيتهم ت؛هز 

متإآثمًدبما.؟همامحمحأش مائد\,لإخملأاوسددأ
تالنزول سبب " ١٦٠

أحذهممن بدر يوم صنعوا يا عوقبوا اكل العام من أحد يوم كان ءالما فه، الخْتاب بن عمر عن 
البيضةومشتت قو، زبامته فتقسزت قو البي عن ه الض أصحاب يفر بون، منهم فقل الفداء، 

هنئاأن تئتتائنم نتم ق قيمت أص؛تندمإ أولنا ؤ ^؛،1 اف وأنزل وجهه، عل الدم ومحال رأمحه، عل 
ارفداء•.بآحدكم ^ عقَفيسوثيبمير آس إن عندألقٍتثم كدهويق 

(.٩٧/ Y الخحح الضر ) محمض(. وصاصح4 الختار؛، ز اصّي الضاء )احرجع 

الممثرا

ذلك،مثل بدر يو,م أصتم قد وكمحتم منكم، يمن حمبقئل أحد يوم مصية أصابتكم حنن أجزعتم 
ذللئ،أف الرمحول: ي أجبهم الامرام؟ هذا أصابنا أين من مثتجسن: فقلتم بعين، ّوأمرتم سمن فقتلتم 

يشاء.ما يفعل قدير ثيء كل عف وحده اف إف ه. الرسول محالفة بسب أشكم عند هومن الصاب 
افيقضاء وقئل جرلح من بكم وم وما أحدت يوم الابتلاء فواتي بعض تعال اف يهن ~ ١ "٧٦  ١٦٦
جاهدوامالنوا الومتوزت لم قال ح؛ن النافقين فيفضح النافق، الدخيل من الصادق الومن ليتميز وقدره؛ 

قالواإمميوم معكم- العدوتقاتلنا ائكمتقاتلون لونعلم فأجابوا• اللم؛ز،. مواد أوكزوا اش، ل سل 
قلوبمم،ل الكفر ويشمرون الإيان ألسنتهم عف يفلهردن لأعم الإبان؛ ص الكفر إل أقرب مم ذلك' 
مسها.السورة من ( ١٧٤—١٧٢الأية)ؤينفلر: أحد، غزوة ز أتمرت أنفسهم. ق يضمرون بجا أعلم واش 

لوقلوا: الدين ب، اكف إخوامم ثان j قالوا أحد يوم نحلفوا الذين التافقون هؤلاء - ١٦٨
أنفكمعن فادفعوا فل M• الض عليهم أن:رة تمال اف أمر م قتلوا. ما القتال عن الرجوع j أءلاءونا 

دعواكم.ف صادقن كنتم إن الومحت،، 
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والأستاساءلأتتالفوائد 

مما^١^ وأي قولهم: فان تقدم، ما عل التعجسي الإنكاري الاستفهام ر)عطم، عاشور: ابن قال — ١ 
(٢٧٨)التحريرواكوير:م/ا،لصيات<،. أساب من اتوا ما علموا ما بعد منهم صدور0 من السامع ويتعجس، يتكر 

أحطائه.هونتيجة همائ-، من الإنسان يصسسط ما — ٢ 

تعال.افه هوبعلم إنا الكون ؤ، بمدث ها "اس 
الوت.من بمميهم الجهاد عن القعود ٤- 

•زمان كل ق لمع، المبض  o^iriالدين، من الحدر ْ~ 
العدويإملاقتهم بعد أشهم مراجعة عل وفضلا منه رحمة عباده تعال اش يري، ( ١٦٠)الأية ق ٦" 
هوإب انكساروتقهقر من الوغى ساحة ق المؤمن مايصيب بأن ذامامتقبلا، للأحطاء العودة يجنبهم 

بالسوء.الأمارة التمس إغراءات من 

ةائنهلمعنت.ئيج؛تجدضن لمآء بق آوة محوأفيشيلي٢ق آقيق لاثتقآ وؤ 
يحرمومكث.هم ولا علتهم حوف، ألا حلفهم تق مم يلحقؤأ لم ألخ؛أن ودتتبشرهمن ءم>ءليع ين أقه 

ءؤ\قوآ}ووؤلابجح يجثوتنآشوم،وآناش 
ءنآلنام، لهم ئال عفلم.٢٢^،؛ أجر حآيمذأ يمم آحمحأ ِلةذثدا آلمج أصاكم مأ بمي بث 
امو؟ةمدوأآلأوهمآصض،ث ص-يثا - وهالوأ إيمنك١ وادئم لم جتثؤأ ئد آلشام، 
إئماديوقأذوفصزعظسم وآس" آش وأئبعؤإربمّواق سوثُ ينحئب نم وصم آس تن ينمؤ 

\أمجؤ، بمرنلىقغ.روك ؤبيكئآ وخلم_نإظم محا٧؛؛ هلا أولثآةكُ هيث، آيشتكئ 
0إنآقبمظتم ظاؤ،امح؟ثم'قام، انيح؛دثقىأ 

المس—،ر.

هتلواالذين ئظس ولا ريم: عند ومقامهم الشهداء باحوال والمؤمنين وؤ ألس افه يثئر س ١٧~•١٦٩
قوحالهم ربهم، عند كريم مقام ق أحياء هم بل شيئا، بمسون لا الأموامث، من أحد يوم اممه ييل مل 

الل،ينالجاسون إحواعبم سيلاقيه حثرآ؛ٍا ويستبشرون تعال، اض كرم من الجزيل العطاء بب بسرور؛ 

.١٨٨-



صموانأل صورة 

ّامل بمرنون مم دلا الآحرْ، أمول من بمشلون فيا عليهم خوف لا امحم يعدهم، أحياء فارقوهم 
الدنيا.حهنام من فامم 

يافانمادئن ثواب يضح لا اف وأل عطاته، وكريم تعمه عفليم من يه اش حياهم يإ يفرحون — ١ ٧ ١ 
ورسوله.

يأمموصمح يالشؤهداء، ا،لويته فلن عن الأية هال0 ؤ وتعال تيارك اش مى ُُ الشتميهرت الشيخ قال 
منحم يلحقوا لر بالدين وبشثرون فضله، من اض آتاهم بيا فرحون وأمم يرزقون، رحم عند أحياء 

أوحقيقتها الدنيا أهل يدرك الدزخ حياحم هل هنا: سن ولي نحرنوف، هم ولا عليهم، خوف ألا خلفهم 
دلكيدكُ بل آنوُم، آقم *تيؤ، ف، بمثل، لمن دلائمدزأ ؤ • بقوله يددكء.خا لا أخم ايقرة مودة ؤ، مح، ولكنه لا؟ 

ك،اهوفلّاهر*.أول باُب، من الإدراك نفي عل يدل، الشعور نفي لأف [، ١٠٤ه لائث،رورى 
ولامحينؤ الأية: هدم عن ~ عود مهواين ~ اض عيد *صألتا ئال،ت مروق عن مرة، بن اش عيد عن 

قأرواحهم فقال،: دلالثح، عن مآلنا قد إنا أما هال،: ه مJذمن ريهم هت ثصاء بل آموغ آسي سيل ي تيلوأ آقثن 
القناديل،تالالث، إل تأوي ثم ثاءُت،. حيث، الخنة من مج تبالعرش، معلقة قناديل لها خضر، ؤلر حوف 
حيث،الخنة من نمِح ونحن نشتهي، ثيء أي قالوا: شيئا؟ تشتهون هل فقال: اطلاعه، رثبمم إليهم فاطلع 
ثريأن نريد رب؟ يا قالوا: يسألوا، أن من يتركوا لن أخم رأوا فلكا مرامننح• ئلأيث، حم ذللئ، ففعل شئنا؟ 

تركوا،.حاجة لهم ليس أن رأى فلما أخرى، مرة سميللد ق نقتل حتر أحالنا ؤ، أرواحنا 
ابءو_(.أرواح آن يان باب الإمارء، -مماب،  ١٨٨٧برغم ١ 0 -٣. ١ ٠ ٠ ٢ •T/ )المحح 

عنتيمي قرية ~ الأمد حمراء إل الثرك؛ن لتعمي، أحع.؛ ق وخرجوا ورسوله اف أطاعوا الن.ين — ١  ٧٢

منأحن تى فجراء بالغة، جريح لإصابايتح ئترصوا وقد الهزيمة بعد من ~ جنوبا كيلأ ٢( ٠ ل المدينة 
ا-إإءن4،هو افه وخافوا هؤلاء 

آحنوأيمترآمحنح.للإ-بم ماآمتاكم بمني يث دآؤثول آسثجامحأؤ آقيث ؤ عتها: اف رصي عائشة ع>، 
قومااف رسول، أصابه لما وأبوبكر• الربند منهم• أبواك كان أجش' بن، يا بّروة• قالت، ه لترعفبم ثامثوأ 

متهمفانتيآب أثرهم، ق يدهي، من قال: يرجعوا، أن حاف المشركون عته وانصرف أحد، يوم أصاب 
والزبير.أبوبكر فيهم كان قال: رجلأ• مجعون 

 /Uالأيت(.4 باب>ؤاقٍتسيرأِسثأؤشو الغازي، ٤-كتاب • ٧٧١٠٥بر ٤٣٢)صححالخاري

٨٩-



عمرانآل محورة 

لكمحشدت قد قريشا إل ت الشركن مرجفو لم قال الذين هم ولرسوله ف اكفون مولأء — ١  ٧٣
وقالواتبواجبهم، وقاموا فم، اض بوعد وتصديقا تثبيتا الإرجاف هذا فزادهم فاحذروهم، لقتالكم جيشا 

أوليائه.مرة ق الوكيل ؤننم وحاففلغا، كافينا افه 
فعاداللقاء، عن جثتوا ابهاد مواصلة عل الومنن من العزيمة طْ الشركون رأى ولما — ١٧٤
عليهمعظيم ذوفضل وافه اطه- رضاء طريث، بذلك وسلكوا لكروْ، ي؛عئصوا ولر وسلامة سعمة الوينون 

الومتتن•وعل 

أعواناإلا ليمحوا فاولثك لمحجيوا، الشركن؛ باعدايهم عمحوفومم الدين من الوتن اطه محير -  ١٧٠
•يه ممدقع، كنتم إن وحده اطه وخافوا الشركغر، نحافوا فلا لالشي3لان، 

jواكثكٍك باطه التكذيب إل يادرون الذين والكفار الأفقع، س - الرسول أيا - نحزن لا - ١  ٧٦

عذابولهم الأجرة، ثواب، من صيبآ لهم بجعل ألا افه يرد بل شيثا، اطه تجزؤا لن ؛دس، إعم الدين، 
مولم.سديد 

موجع•عداب ولم شيثا، اطه يضروا لن الإيان عل الكفر استحبوا الذين إن —  ١٧٧

والأّساطات،تالفوائد 

رحم.عند أحياء وأمم تعال، اف سبيل ق قتلوا الدين الجاهدين فضل حقيقة — ١ 
•وادن الخوف يعرفون لا أمم افه سيل ؤ، قتلوا الدين، للمجامدمح، بشرى — ٢ 
الاخرة•ق فم يثئيه بل الوْتين، أجر بحح لا أثه افه عدل من — ٣ 

•الشركع، للقاء ه افه رمول لنداء استجابوا الدين الصحابة فضن، بيان ٤" 
ؤإغوائه.الشيطان نحؤيم، من التحذير ه— 

الوم.بالعذاب هم أنقإلا يجزون لا الكفر اختاروا الذين — ٦ 
الشدائد.عند تقال عتليمة كلمة وهم، ،(، ١^^٠ونعم اطه )حجتا كلمة تعال افه Jعل٠٠تا — ٧ 

اللأءث،.ق كها الأمحد، حراء غزوة موم خربملة - يتفلر ٨" 
التآكيدمع ؛4 قصد ه شتتا أقن يهنثيأ لن إقثم ؤ ■بملة ا>تكرير (ت  ١٧٧)الأية نر عاشور ابن قال ٩— 

(r٢٨٩/ واكوض: الرسول((.)اكمير لتلية اسل وجه عف ذكر أن بعاد به للاهتام استقلالا الخ،محر هدا إفادة 



عمرانآل سورة 

بمُتألطمس
آقدلتقهآوماَكد< مزآلثبتمث ■٠^^حئبميذآكت عقثاأنتم أؤأثاكافآةت,إ؛درألمفييئن ^٠^ 

لتر^ ٥٥وئتمأ محنوأ ورتلأءؤإن قايمحألأس لثة J_^،_ من بجخى آقم ومت ؤآئم 
قمنز هث بز 1تتأ م-نيا ثنيي، ين \قث ة١ثثهلم مثآ يحلزن أق؛ن هج وك ءظي؛ث 

سلودا"ير'أؤأرهتنوآك؛نجا؛١^٩ آنتمثوت م؛ث>ق والنج آلتينثو يوم يدء ^؟،٢! ما ثقلوم_ن 
تييلأستآ؛ ثائوأدقتلمهثرآ مآ ثنيه يعص ثتث أقن لواإن  ١٠مداق؛بكتح آقة تثتخ 
Ju__uيثللأم وس آذلأت لإر،ةأوآن معامرمش دثللف الأحرتي عدامى حق 

ئزآلتار دأهء٤ة' خبمنادمثآا)ا حق آلاؤيهمك,ليمول عؤسدإفتا آست 'أجأ'آك؛كsتالوألن 
صني؛،؛٧لنّكت_تتد ئتلتعوئ؛ نين شن لدى وأ لألنثتب مش من رس-ل جاآمحب ئد 

^١٥٤سااهميرأؤآوسمى ج\ءو ؤيمئ ين سوَةؤبرسل ْكدبوك 
هثدئار؛؛^ ٧٢وآد:خل ٢^١^ دثثفأخم( هص آلقيثئثق بجم أ-يقْ؛حأ ؤإكما^^٠-^ الدن 

سامحَليتخص.4
المسمرا.

منمزيدأ ليكسرا عذابمم؛ دئوحر لمهلهم ولد،ا عذاب، يدون تمهلهم أتما الكئاد —ولايظس ١٧٨
الذل.يالعذاب وعقويامم اثامهم فتزداد العاصي، 

عيهمالإثم لزيادة وبمهلهم للكافرين تئل أنه الكريمة الأية هدْ ق »ذكت اكقيض: الشخ قال 
باليآاءستلتهم أن يعد إلا الإمهال مذا متتعم؛ن يمهلهم لا أن4 آحرت موصع ق و؛يرن، العذاب، وشدة 

وثأأرتثلثاقضءكقوله:ؤ بغتة، ي1حن>هم حتى وأمهلهم العم عليهم أفاض يتضرعوا لر فإذا والضراء، 
-ثققسأوثالوأالث1ثةأص تك١ن ةمحثقزءون. 

ذللث،أن آخر موصع ق وبيرن، هلالآءراذ<:؛بم-ْبم[، بمنهوميثمن قهم حو 
^اؤأ إنَتيىيأن لم يأتي، او؟ لابمتثون ثث تث ستثذيخند ؤ قوله; وهو التغ،، كيده من الامتدراج 

]اكالم:أ1-ْإ[.

بالتافق،منكم الزمن الساس من عليه أنتم ما عل "" الومتغ، معشر يا ~ ليترآقكم اف كان ما —  ١٧٩
رمالهمن مهلفي افه ولكي الغيم،، عل يهللعكم أن الله حكمة من كان وما الزمن، من النافق يميز حتى 





عمرانآل سورة 

مننار فتنزل يصدقه يأتينا حش رصولأ نصدق ألا أمرنا اش إن زعموا، الذين اليهود ء0 ~ ١ ٨ "٤ ١  ٨٣
قيلمن رسل أسلافكم جاء ئد مويخآ• عليهم يرد أن ه محمدآ رسوله تعال الثه أمر ثم تحرثها• الماء 

فلاكديوك فإن دعواكم؟ ق صادمن كنتم إن وقتلتموهم كديتموهم فيم ١دعتا٠ئمئ وباليي بالمعجراُت 
واصحة.وكتب عفليمة بمعجزات أتوا إذا اشن ايح دأتيم هدا لأل تحزن؛ 

عنأيعد فمذ تاما، حمها لتأخذ القيامة يوم تيعث ثم الوت مصثرها نقص كل أن تعال افه بحر " ١٨٥
الناس.حا ليمر الشيطان؛ يزينها زائلة متعة إلا الدنيا ولته أفلح، فقد اجق وأدخل النار 

والأساطات:الفوائد 

ييملهم•ولا الكافرين، يمهل اش إف ١" 
اداش،وجمناضادقفيدينه.٢— 

تعال،افه برسل الإمحان وجوب ٣" 
وسض١لإنفاقJميلايىمال.الخل، ذم ٤- 

بقربان،ياتيهم حش لرسول يومتوا ألا إليهم عهد اف أف ادعوا الدين اليهود اجمار تكذيب ~ ٥ 
إنسان.كل محهاية اثه الويت، حقيقة ٦" 

ينآتكتت آوي ين ءمحتس< ثآذسطتأآنو؛4=ظم ؤآ ثتلوث> لؤ 
عثرمّيى هلاك وتثموأ نصجعأ آديى-كؤيرأيإن آثرإ؛ آفيمك< يثن وإهًًًىم 

ورآءئثبمدوْ ولاذتكقتويثُ ؛؛>! .٥٥لستد> آصتت وم؟ ١ث.؛J٠ ييقى اق، ثحد وإل أو؟ الأمور 
ونحبونآؤأ بثا أمحابمثمف لا 'ثوُ ميزتاثهدومحك ُمحءء-ناممة و\ساروأ ئثهورج 

ممدوه حؤأ مث عداب ولهم آومدا>—٠ تن سمارر سننيم ملأ يمثلوأ لم غنا محثدوأ آف 
ّىوثي-رااو'همحآلأرنيُوآلأعلإ آلثتئت 

التمبرت

سيأتيكمإئه اذستشلت ؤ وسيص^ الشم، مومحوا غيييا أمرا للمومن؛ن تعال اٌله يكئمح — ١٨٦
والنصارىاليهود من سمعون وسوف الأنقص، تصيب التي النوازل ول الأموال، نقصن ل الامتحان 
ونحافواالأذى، ذك عل تصيروا وإن الميئ، والكلام الإشاعات من الكتثر الأذى الثركن من وبحرهم 

تنفيذها.عل العزم بجب الض الصالحة الأمور من دلك فإف طاعته، بلروم افه 

٩٣



عمرانآل سورة 

بأنالعهد عليهم اف أخذ حين العهود، وانمارى اليهود بتقص ١^٠٠^!، تعال اش تدثر -  ١٨٧
كتبهم،وحنقوا العهد، فقضوا ذللت،، يكتموا ولا الأحكام، من والإنجيل التوراة ق ما لياس يوصحوا 

الخاسرة.التجارة تلك مض الزائل، الدنيا حطام بدلك، فامتعاصوا 

•النزول ُصبب ~ ١  ٨٨

قواف رّوو خيج إذا قوكان اف رسول، عهد عل اداءقين من رحالأ أن م' الخيري معيد أي عن 
وحلفوا،إليه اعتدروا هو اف رمحول ئرم فإذا اف، رسول خلاف، بمقعدمم وقرحوا عته، نحلفوا الغرو إل 

الأية.ه آوأ يعآ ءسبماآمحابمثمئ ثُ ؤ ت فزلت، يفعلوا، لر بٍا ثئمدوا أن وأحثوا 
وصحيحه، آوأ بميمكما عئهنرآقمق ي ؤ باب ممران، آل، صورة الضر" كتاب — ٤ ٠  ٦٧برتم ٨ ١ a/ البخاري )صحيح 

وأحكامهم(.التامن صفات 'ا-كتاب  ١٤٢ملم؛/

ثراالتف

بالهم الناس مدح عل ومحرصون وغثره، الحق كتان من أتوا با يفرحون الذين - محقي يا - تفلس ولا 
موجع.عيال—٠ لهم بل النار، عدايح من نجوا قد تقلئهم فلا يفعلوا، لر 

ش،بط نح منا امرئ كل كان كن فقل: ماس ابن إل - لئا؛ه - رافع يا اذهب هال: مروان عن 
أنزلنهرنا الأية؟ ولجذه لكم ما تماس: ابن فقال أجعون، لنعث.ين معيبا، يفعل، لر با تحمد أن وأحئر 

لشنتم»إلن١ءر٠تلأآلكشث، أوزأ مكق لثدآثم ؤإد ؤ تماس: ابن تلا ثم الكتار-٠. أهل ق الأية هذه 
هدهعاوأ آنعتثدوأءالم تماس:ؤا؛ن وتلأ الأية. هده ثكق!ؤم,ه 

بطأحثددْ قد أن أزله قد فخرجوا بغترْ. وأحمدْ إياه، فكتموه الشيقوعنثيء سألهم ابنماس: وقال 
عنه.سألهم ما إياه، كتامم س آتوا، بإ وفرحوا لاي4، بدلك واستحمدوا عنه. سائم 

عتثيةلا ؤ باب الضر- — البخاري وصحح وأحكامهم. ا،كانقين صفات كتاب - ٢٧٧٨برتم ٢ ١  ٤٣(/ لم م)صحيح 
هيرقمخآْ،(.آل؛أابمثكثبمآآؤأ 

قدير،ثيء كل عل وحده واف فيها. وما السح والأرصين السح السموات، ملك، وحده وف — ١  ٨٩
(.١١٧)الأية القرة سوره ويئفلر: قمته. ق كان ملكه ق كان ومي 

والأستساءلااتهثالفوائد 

وأقهم، وأنفأموالهم ق للمؤمت؛ن تعال اف ابتلاء ق تقبل مأمر عن إخبار ( ١ )٦٨ الأية ل - ١ 
كمأ.أذى والسركينآ الكتامب، أوتوا الدين من سمعون الؤمن؛ن 
الأمور.عزم س وأثه الابتلاء، عل الصيد عظمة ٢— 

-١٩٤-



عمران iS\صورة 

ييانه.ووجوب اسم، كتمان نجريم ٣" 
العيد.لريفعال4 عمل عل للمد الثناء طلب من اكحذير ٤— 

\لمآا?وأ آلأنتف اقؤ،وثقثيمذنخنه نآيمح< -ْفيآكمم>تي ث.في لؤ 
ماحأصت،^١ وأ1يييى ألثءتو؛ت >في - ق جنويه؛روثثْهءفرون وعق وئثودا تثثا أقن دئثون 

مى^^٥٤ ١لثاريمادلمثذءوما.١١٥يدخل من ُ'وأررثتاإدك محقناعدابآم سحنتك لظلا ٥^١ 
ذمسJا^،^٥ محقامنأربما ٠^^^ ^١ ٠١٠أن للايمي بم\دى سيننا ربم١إقثا أؤآ آذvْار 

مقحفوثأ*قماةا>وم رثؤك ماوصدثناعق رثتاوءايتا آلأبرار ح دمومنا و^كمزعثاستقاتثا 
أنئأؤ دَؤ تن تتمح؛ عتعز متتد لهيع لا ئ ربهم لهم محآس-ثجاب الميعاد عنمث، ي .إمق 

لأمحرنومحمحأ دقتلدأ ّثهؤ( ف، رودمحأ دينربم دممحأين متاجردأ هآؤ؛لن بمْبم ئ .تثم 
وألة؛';عنأن.هوحسآش بمد من ٢لآهرم١ب١ ءنمٍكا جننت ولألخليهم ثلإءاةإ-م عغثم 

?0؟يمالماس 
التمسثرت

علواصحة لدلأتل ؛اتظام واكهار الليل تعاب ول والأرض، موات الإ؛داع ل إف ~ ١ ٩ ٠ 
السليمة.العقول لأصحاب وعذلمته الله وحدانية 

ومحاعدينصلامم، ل ةاثمين أحوالهم، جيع ل اف ذكر من يكثرون أقبمم هؤلاء: صفات ومن - ١ ٩ ١ 
مارسا يا اف: ؤيدعون والأرض، الموات وإ؛داع إيجاد ق ويتدبرون جغوبمم، عل دْضفىين 
التار.عياب من فاحمشا سحاتك، حكمة غير من عيثا الخلوقات مد.ْ 

بعبادك من ازر ندحك تن إئك، حالفا يا تد.ءومم: كيف الومضن اف ملم - ١٩٤- ١٩٢
الإيان cilيدعوداعيا سمعنا إثنا رثنا يا العياب، من ؤئلمهم من وليس أذلك، فقد الذنوب 

وتحاورتواحال.نا،ن.نوبئا، فلا ربنا يا وصدقتا، فامتجيتا بخالقكم، صا.ةوا أن — محمدقو الذ هورسول و~ 
تذال؛اولا ورحمة، نصر من للثج رمنة ألعف وعدتنا ما لنا انجر ربما يا الصالخ؛ن، ْع وأمئنا معاصينا، عن 
الوعد.تحالف لا أثك علمتا محا عليالتؤ، العرض يوم 

.. ١٩٥-



عمرانآل سورة 

المزول:-سب ١٩٥

الدفأنزل سيء؟« الهجرة ق النساء يثن اس أسمع لا اف، رسول رابا قالت: صها اش رصي سلمة أم عن 
هأنق أد ءتلسم،ظصم لامحح آيا ربهم لهم ^٠١^١>؛، تعادت 

الذمي(.دواث وصحص ٣. • • T/ التدرك ي الخاكم )احرجه 

المميرت

أوالعامل كان ذكرآ صالحا عملا عجل من جهد أصح لا بأي الداصزت هؤلاء تعال اش أجاب ثؤ 
منهاجروا فالذتن بعضا، بعضهم بممر أحوة، j ومم الأش، من والذكر الذكر، من فالأنش أنش، 

عنهملأمحوف سيل ز يقتلوا أعدائي يقاتلوا سل، ل الأذى ينالهم ديارهم، من الكئار وألخآهم بلادهم 
وحدْواش اض، فضل من كرما جزاء العذبة، الأمار أشجارها نحت، من نحرى ات؛ن بولأدحلثهم ذنوحم، 

الحنة.وهو الحناء حن ء،؛دْ 

والأسساطارت،:الغواني 

الحالق•ويدعون والأرض، موامتح الحلق ق يتفكرون الذين الومضن عف الثنماء — ١ 

تعالاش عفلمة لعرفة والأرض؛ موات الحلق ل التننكر وجوب — ٢ 
تعال.اف باتحابة والشرى الوعاء فضل ٣— 

العبدئاجاة أق عل وذلته الهللوب، بحصول الاحابة مرعة عل الفاء ءذلت عاشور: ابن قال — ٤ 
٣(.١ ٣ "Y/ واكؤير:)اكحرّر للإجابة®. قابل الدعاء روب من ضرب بقليه ربه 

ذلك-ق بينهم فرق فلا وا،لومنات، الؤمن؛ن من المالحة الأعإل عف تعال اش جزاء ٥- 
الإسلام.ق وكرامتها ارأة عانة ٦- 

وملكوته٠تعال اف حلق ق والتأمل التدبر عف العقل لتربية دعوة ( ١٩)•الأية ق - ٧ 

-٠١٦



عمرانآل سورة 

وشى)لهاد.جهنم مالئهم كث ممة مقع . آف؛آأ(مخروأقمقي 
محي\قئوماعندتن الآءثث_كلأ_مىغيمانزك هنتها ين هزي ثقت - قم أقمزأ5^؛ مزآين 

أنيئإثيموما إوقم أزل دمآ إش يؤمن ثمن آلتكتف ، وان؛^٠٣و؟ حنونلاقاي اقي 
آقهإرنتث> ريهم بمنئ آجرهم لهم أديكي تثنايلأ آشِ بماينت ينهرون لا أي حنشع؛ن 

لملكبآه وائقؤأ ويابطوأ وصا_روأ أصجهأ ءامؤأ افم1ك؛> كتآيها آلحتثثاد_، سميح 
سدمىوأه

التفسير!

سونفإقم البلاد، ي ورحلامم ونشاطهم الدنيا مليان j الكمار محيضتثئم لا - ١ -٧٩  ١٩٦
حهئم.نار القرار وبس جهنم، إل مصرهم ثم يزول،، ثم قليلا، بذلك 

محتمن نحري اتين بفجراوهم طامته بالتزام ريم خافوا الذين أما الكافرين، جزاء ذللئج ~ ١  ٩٨
للمهليعينالثواب من عندْ وما افه، عند من بفضل مكرمين أبدآ، فيها ماكئين العذبة، الأمار أشجارها 

الكمار.به يتمع كثأ وأكرم أفضل الأخيار 
•الّزول ٌّّبب — ١ ٩ ٩ 

بعضفقال( لأخيكماا. استغفروا ٠٠ه! الشي ءال< النجاثي، مارت< لئا هال،! •فهد ماللث، بن أنس عن 
»ائييوين لمن آلاءءسس< تي(آنؤ، وإن ؤ فنزلت،! الحبشة؟ بأرض مالت، وفد له نستغفر أن تأمرنا الناس! 

برقم٤ -١ ٤ • >،/ الحارة j اصّى والضياء ، ٢٦٨٨برقم  r٣٢٣/ الأوط والجم اسداف )احرجه ه. إوؤم همل، ذح 
(,٣٨م/ الزواثد محمع ثقات. الطاّرابي ورجال الزاروالطتراف رواء الهيثص• وقال (• ١٦٤٩•'١٦٤٨

المحر.

والإنجيلويالتوراة وبالقرآن ياممه بميمون الذين من والتماري اليهود من طائفة عل تعال اف يم 
أصحابأولئك الدنيا. هتيع من خسيس لعرصى عيا، يكتمون ولا حكءأ، نحزفون لا طه، متدثلين 

الناس.لخمع الحساب سرع اممص إى ريم. عند مظيم وثواب كريم مقام لهم العالية الدرجامحت، 
يالصيرأعداءكم وغالثوا التكرامحت،، وثرك الطاعة فعل عل اصروا الوْتيت! تعال اطه ينادتم، ٢" * ' 
الدنيال بالفلاح تفوزوا لكي اش؛ دخاضا الاعتداء، من لحايتها ثغوركم ولازموا الحرب، شدائد عف 

عظيمة.بجنة الأخرة وق طيبة، بحياة 

.١٩٧٠



صوانآل صورة 

الورحات؟«به ويرغ ا-اءطايا يه يمحواش ما عل أدممم ألا ١١تاوت ه اش رسول أة ه مريرة أي عن 
يعللالصلاة وانتظار اياحد، إل الخطا وكثرة الكاره، عل الوضوء ررإسٍاغ ^ ١٠اض! رسول يا بل قالوات 

سر«(.ض الوضوء ضلإ.ساغ باب الطهارة، كتاب -  ١٢٥ يرنم ٢ ١ ٩ ا/ )ايمحح الرباءل«. فدلكم الصلاة، 

والاسساطات:الفوائد 

نعيممقابل وقليل زاثل لأثه به؛ الاكرامث، يستحق لا متيع فهو الدنيا ق الكمار ثثعم بلغ مه،ا ١~ 
الدائم.الأجرة 
تعال.ف ا-اقاشعين الوتن من الكتاب، أهل بعمى عف الثناء ٢" 

الأعداء.من البلاد وحماية الهلاعامت٠، إقامة عف الصثر وجوب — ٣ 

والثواي،.العقاب نيل ق الحساب شرعة تقرير ~ ٤ 

. . ١٩٨-



النساءمحورة 

مدنية.ت النزول 

تالسورة فمل 

فهوحيث*.الأول السبع أخذ ^ ١٥ه الني أن عنها اف رصي أم عاتشة عن 
ثقة.وم الأطمي، مغل بن حسب غير اكحح، رحال الرار ورجال ُاايرار، آُهمد رواه ادي؛نميت قال • ٦٧٣/ السند أحمدت الإمام )احرجه 

٥(.٦ ٤ / ١ تيرك المالدعي: وداص رمس الحاكم داحرجه . ١ ٦ ٢ الزواتدU/ مع 

القاصدت

الهر•ل الرأة لحى الناص، لحن الرحم، صلة حو تقرير ١" 
متبة.أثس عل لم المالمت بماء ٢- 

وواجياتما.الرأة حقوق يبان ٣" 

الخهاد.وأمور والخرب الثالم ق الصلاة أحكام تقرير ٤" 
الإّلامية.الشرمة ق ثر والتيالتخفيف ٠- 

والكايد.اس والدا«الفتن من وتحصينه لم، الالجت.ءع حماية ~ ٦ 

الأموال.وحمتي الواريثر أحكام تبان ٧— 

•دعوْأهلالكتابإلالإطن ٨" 

الإّلأم.ق الخكم أصول بيان ٩" 
اد_،.وا-ادالبعث، تقرير ~ ١ ' 

-٩٩



التاءمحوره 

محبجصؤتي قت بمثح 

يتبثأيجايَؤبجإيبمتآءردج4اوث ع نقة ثت -ثمؤ، بن خلم؛ؤ أرى آيموأ آلئام، آبمأ كؤ 
لقهث،وءاؤأآدتنمتآ؛لأثإمولأدسوؤأ رنثا'٥' ءومحي وآ'لآ>حامإنآمححمن ؤآقموأمح٢ثكائءؤوه 

يمآلأسأسسأتامحمإكصبمنمحكَ|ئا 

ولايومأ'١^'  ١٥٧نتيتقا؛ققزه قث سرتنه عن تم طتر ؛ن ^١٦ صدكنن وcمأآلسا٠  ٢٥؛
اإج؟ث\طزلآصهثثيبم1 

نمنآن ود١ر١ تأكلوهاإسرا3ا ولا ^٥؛؛ ٠١أدصوأإلتهم رشJ١ يئئم ء١متم آلبمح بلغؤأ إدا 
ثهقثآثعدوأعقهم أتو؛ثم عدادهتمإلتأت؛ سيراتنأوأل1مذا عنتاملستنفيما 'كرز 

اهآهأق.ثسيثا 
التمثرت

حالقهمعئافوا بآن وحده، عيادته فيه آؤد حميعا، للبشرة عظيم بنداء السورة هده تعال القه افتتح ~ ١ 
ْتهءاونثز حواء، وهي زوجها التقس هدْ من وحلمح، اص، آدم من حلقهم الذي فهو طاعته، بالتزام 

بعضا،بعضكم باّمه يأل، الدي افه وخافوا ت بقوله الأمر كثر ثم اء، والنالرجال، من الكثثر بالتوالد 
لأتمالهم.رفييآ الماس عل لرتزل اف إن الأرحام. بملة وحافوْ 
بان— البلؤخ سن دون وهم آباؤهم مات الدين الأطفال، وهم ~ اليتامى أوصياء تعال افه يأمر ٢" 

منالرديء ووضع أموالهم، كرائم من ا-لهيد أحد عن ونهاهم الرشد، مص بلغوا إذا أموالهم يعطوهم 
اليتامى،أموال، عل الثطو أجل من أموالهم مع اليتامى أموال، صم عن أيضا ونهاهم مكانه، الأموال، 

إكآتولثم ت تعال ٠اةوله الغنقي3؛لىت الشخ قال، عليه. يعاقبون عفليم إثم بأنه ذللث، من وحد,ر 

ول؛عظيم، إثم أي؛ كبثر، حوب اليتامى أموال، أكل أن الكريمة الأية هده ق ذكر ^ آتت,وةأجه.كانم؛اكيا 
أمولآكتث،ئلأءءقلون ؤإثآأي!أث ت وهوقوله احرا موصح ؤ، بنته ولكنه اليفلم، مح، الحوب هدا مبع يييرأا 

I]ه معسا صنوعك  JI :، • ١٠٠].

.٢



التاءمحورة 

النزول!سب ٣— 

ولآئيه، ولكن عدق لها ولكن خثكحها، يتيمة ك لكنت رجلا أة ١١عنهات افه رصي عائشة عن 
ذلكق شريكته لكنت مال: أحبه ه ؤ فه: فنزلت قيء، ه نفمن لها يكن 

يمسقلوأؤ،؟وثقه،•أي ■يعم ^؛^٠ باب التاء، محورة اكفر— كتاب — ٤  ٠٧٣برقم ^٧٨، ٨٨٦/ الخاري )صحح ٠ مال4اا وق العدق 

الشبر!

لكمافه أحل ئ غيرهن وانكحوا هاتركوهن، حجوركم ق اللاق اء النيتامى ل ا-بمود من خفتم ؤإن 
الإماء.من عندكم أوما واحدة، فانكحوا بينهى تعدلوا ألا حفتم فان أوأربعا، أوثلاثا اثتت؛ن التحاء من 

بتعددرعايتهم من التمكن ي عامه اليتامى يفيد التكيح ق التعدد وهدا الظلم. عدم إل أقرب الثممع دللث، 
التحاء.وص حقهم، مراعاة إل أفري، العظيم الحكم ذللث.، الحانية. الأيادي 

فاننفى، طسا عن واجبة عطية مهورهى التحاء من نكحتم مى ~ المؤمنون أيها — وأعهلوا — ٤—ه 
والتحساءالرحال من يثير من ينطوا ولا طبا، حلالا فخاووْ المهر من ثيء عن بالتنازل نقوسهى طابت، 

حسنافولا لهم وهولوا وكسومم، إءلعامهم ق عليهم وانضموا معاشهم، قوام هي التي أموالهم والصبيان 
نموّهم.يهليب، 

الترول!مسب ٦— 

هألثتغِف ظناحمو سيإ ؤدشك١ن■ءقثاعنهافيرقوله؛*١^ اش رصي عائشة عن 
برقم A٨٩/ الخاري )صحيح بمعروف. عليه قيامه مكان منه يأكل اله فميرأ لكن إذا اليتيم، مال ق نزلته أما 

الضر(.كتاب —  ٢٣ ١٥؛/ملم وصحح )الأية(، باب النساءه محررة الشر— كتاب — ٤  ٠٧٥

■الشحس 

وحدتمفإن الحلم، بلغوا إذا حتى أموالهم، ي التدبير حن لمعرفة عهدتكم؛ ق الدين اليتامى واختثروا 
أنقبل وتبديرها صرفها ق بالإسرلع علميها ولاتعتدوا أموالهم، لهم سلموا ومالهم دينهم ق صلاحا فيهم 

بقدرفليأحئ. فقثرأ لكن ومي اليتيم، مال عن فليعم غشا الأوصياء من لكن وقى فيأحدوهاء يكيدوا 
علميهمفأئهدوا الرشد بلوغيجم بحد أموالهم إليهم ملمتم فإذا وماله، اليتيم نحاه جهده بمدر أو حاجته، 

رعايتكم.عل لكم ومحاست، عليكم، رقيبه الله أف ويكفيكم مالهم، يسلموا بأمم 

-٢



الناءسورة 

والأساطات:م\ثد 

الأقارب.\ذؤ\صز،ع وجوب ١— 
 _Y مال.اش تقوى تآكيد

حقوقهى•إعطاء ل بيتهن العدل إقامة بشرط أربع، إل الزدلج ق التعدد إباحة ٣- 
.تشاء كيف فه التمزق حمها ومن الهر، ق الرأة حق تقرير ~ ٤ 
وموالثمه طرأعليه مى أة عل القياص بحكم الأية ®دلت، (ت ٠ ) الأية عتد عاشور ابن قال ~ ٠ 

التحجثرعله إذ عليه؛ محجر أنه الكم، شدة من حرفي، لأجل أد ذكرْ، ق مرصى لأجل عقله احتل أو 
دئ— رشيدة بالغت إذا — اليتيمة فالأنثى ت التغليب بهلريق والإنامث، لليكور شامل الأية وحكم ثابتة.. 

XTTit)التحريرواصر: إليها((. مالها 

وظالمه.يحيّه وتحريم لتتميته، والعي اليتيم، مال عل الحاففلة ٦~ 
 ~U بلوغه.بعدم مرهون اليتيم مال ض لأية

فيها.التمزق عف قائلين غم كانوا إذا أموالهم، إءهل١ئهم عن اليتامى أولياء ثص ٨" 
اليتيم.مال ق الإصراف تحريم ٩— 

حاجته.مدر عل اليتيم مال من يأحد أن للووالغمم "■بحوز ١ ٠ 
فيه.التمزق وحن لل،ال، صتطه من يتثب حتى اليتيم احتيار الوصي عف "يجئ، ١ ١ 



التاءسورة 

متاأ)و؛إداإن رق نما شم وإاساء آلو؛لتاإا رق بثا نمحيب ؤ,إلإحاو 
ه1ررضهم^^ا،جتشءضق اولوأ١^^١< حمبمتاكنذ ^١  ٢٥أدكرنيهاظزوضا'ثه بم 

ؤثتماحامأعشهمحلمهتردرثت روأيى ثؤ ول؛عحسآثمى  ٢٥؛تع-روماوثُ وءولوأكتّ محئه 
قهللحإقثا،ألإة آتلادآثثتتى يأطازن الخيث ^٤ ٢٥"-ثديا مثُ ووم_وأ آسآ مةؤ\ 

الأنتهؤيندحقل محقلإللد'لإ_ بج_ضآؤ؛مملآآؤص  ٢٥ث5ارا?وننصاورك نجلوبهم؛١^١ 
و؛جدل؛تلإا ولأنوني ةنهثاآلة3تّثا و؟-وثث وإنَكاثت رق تآ يلئا ثثهن آئثثهغ ؤ>آؤا 

لمأإ-حو؟ْمح؛تهآه،ظنحمن ١^١٥ ةنحولدُوورمح ثق لم ولدم نق 'لكن مث\رقإن أيقدش تثهتعا 
سأأميت؛ؤ أيهم تدرون ل* ءابآوة؛ بمددمِيؤ ئ ألئدس عدمحي 

?ج؟هعدّئاع-ث\ ترك٢تيلنمحم١ن زيخثئ 
ثرتالتف

حصهأوكيارآ صغارأ الأقرياء للذكور الأنة; الت الايات ز الورثة حقوق عن ممال اض محي ٧- 
قنصهأوممرآ، المال قليلاكان التونون، ترك ئ حمة وكبثرات صغثرات وللنساء المتوهون، ترك محا مالية 

واصحا.محددأ حما لهن اض 

شجتافأعطوهم الورثة، غير من والمساكن واليتامى والفقراء الست، أمارن، التركة قمه حضر ؤإذا ٨- 
قولأحنا.لهم يقولوا التركة، من 

محيونلا صغارأ أولادا حلمهم من تركوا لو الدين الأموال وأصحاب الأوصياء وليخش ٩" 
وذلك،والمساكن، اليتامى من معهم فيئس اش فليخافوا والتبذير، الاعتداء علميهم خافوا بالمال، ، التصرف
ئولأحسأطييا.لجم وليقولوا حقوقهم، ؛حمفل 

المارأآتو عقوبتهم بأي حق، بغير فيأحدوما اليتامى أموال عل يعتدون الدين بحانه افه تثوف ~ ١ • 
ومحييحلوننارأشديدةالحرارة.القيامة، نتأججؤ،بملومميوم 

النزول;مسس، — ١ ١ 

فدعاأعقل، لا قو الخم، فوجدف ماشيتن، شيمة بمي فٍ، دأبوبكر ه الّم، ُ'ءادمحء< قال• ه جابر عن، 
بجمبم1تؤ؛ؤ I فنزلت، اش؟ رسول يا ماؤ، ل أصخ أن نأمرف ما فقلت،; فأهمث،، عئ رثى ثم فتوضأمنه، بياء 

سلموصحح )الأيت(، اء اكّودة - اصد كتاب، -  ٤٠٧٧برتم  A٩١/ الخاري )صحح ه<ا. آق؛'ؤآأدددْحإ 
اوكمح"لت(.محيرات باب الفراتص، كتاب ، ١  ٢٣٠م/ 

.y.r.



النماءصوره 

المسهر*

نصيبمثل لليكر كله قميراثه آولادأ، وترك أحدكم مات إذا اليراث، من أولادكم حؤ ز ، ٥١يآمركم 
ابنةكانت وإن ترك' ما ثلثا فأكثر فللٍنت؛ن فقط، بتات ترك فإن مرهمم' واديش" ثمة يكن لر إذا الأنمحن، 

وورثهولق له يكن اآ فإن ولد، له كان إن دس المغهإ واحد لكل ائت، ولوالدي التمفج، فلها واحدة 

دايامٍ،السدس فللأم فأكثر، اثنان للمس، إحوة الأبوين ْع وجد فإن اكاش• ولأبيه الثلث،، فلامه والداه 
أوالأصول أي أحد ينرف ولا ديونه، وقضاء الشرعية الين وصية تمميد بعد تكون الحقوق وهده للأب. 

بحلقه،علم ذا يزل لي بحانه اف،إق تعال، اف من واجبة العظيمة الأحكام ومده أنج الفرؤع 
حكياذ،شرجم•

والامتساطات:الفوائد 

وتلاهاليرامث،، ز والتميبه الحق بإجال جاءت كالمدمة الأية هده ءلكون عاشورت ابن هال — ١ 

ككىأنقل؛ إل ثسخها الراد الأحكام ورود حكمة الإجال هذا وحكمة المموس. ميتة لقمي تفصيله؛ 
باكدريح"•إليها التقوس 

الأمرهي الوصاية لأل ه؛ بج»هسؤث ؤ بقوله- تشريعها ير تمد الأحكام حدْ الاهمام س  ٠٠أيضا: وقال 
٤(.٤ ، ٣٨/ t واكرير: )التحرير ه. صلاحه لشدة الأمر اهتإم وفيه الآمور، ني فيه بإ 

اليراث.ل والتاء الرجال حقوق تقرير ٢" 

كبيرة.أم صغيرة أكانت سواء الثراث، ق المرأة حؤ ٣" 
•الإرث صيم قيل الدين محاء وجوب ٤— 

٠الثت« وصثة ق التلاعب من التحدير — ه 

وصقفلا حقه، حق ذي لكو أعض افه >اإن جؤ: الض عن صح لما الورته، لأحد الوصثه تحريم ٦- 
صحيح-حسن الآلابيات وقال ا ٢٨٧برقم٠ للوارث الوصية ي جاء ما باب ~ الوصايا كتاب — سنته ي داود أيو )أحرجه ٠ لوارث® 

(.٢٤٩برتم، داود ش سنن صحح 
عدل.وحكئه بالحقوق، أعلم وهو الخالق، هو لأمه تعاق؛ اف فرض كا الإرث تقيم وجوب ٧- 

-٢٠٤-



ألتاءمحورة 

نأيثهن صقاف  oUوثل ثمحى يآق ؤ إن أرمحآيطم ثاكرق قمم ثًظم وؤ 
يماالأئ دتمخئدثه>ى يهآي وكثؤ.>ئبث بمني بى تتْغن ث ألأج شطي 

بمنييذأ رثكم منا ألقس قهن وأد ثهظم يطاق وثد يبمطن لم زن رةثتِ 
آواختلخ وأدو أوأنتآ؟ محقاثلأ يورخ ، ١٠وإن؛اثث>^؛آوديؤ يهآ ويسترؤصوُى 

بمنيثئ آلأيث، ؤ، قتيطاء دإاغ«ههلم من يكاموأأيكهن ينهناآلثثس واجد 
حدودطزك ؤ\قت أش من ومسكت ممتثتلإ عيت آويين عإآ بج»ش ومثن 

خ-تإدمتتىآلآده-ئر نحيها ين تيرر جننت ^^>مملعأمحوزئولرثدجتيمح أش 
دجلاحثوده> وبكتي ورثوثه• أئن يتمير 'أوأ'ومرت آقطيتد ألمور ود'إدكى فيهكأ 

,سثاده=ظممن آثثجته يآتمكث> ?جأوآقق تهحبّثح عدامل ولد« ؤيهثا حثنلدا ارا ن
اوآلمو>ث، يزهتهن "تق آليون ق فأمسمهرك^ شهدؤأ متهكم ومث قيهن أنتشهدإ 

هآغرصوأوأصLلحتا تاب١ ئثاذوهثا منبمتظم يأت؛ثيها واث،( أّؤأ سعيه ,ينتذ 
نئألثثء-ةئلهم بمتثوف تنتح أذوللو عق ؛ؤآإئتام١ذثادج-ثا محكاث آقت" عنهماإة 

آدتحُ؛_هوثتت حاًءىبما عيثا آيلا ؤكانق عتيؤ آقة يتوب قأوكك مسس< ين يتوبويى 
^fCولا ألتن كن قادإؤ، ألتوت حصرآحدهم "حمحآإدا ألكثنثات ثنملوف لقمتثث> 

محيفآمحند\ضظاثالأسثاو؟هدهم بنوؤرك< 
الشسء\ر,

من— الأزواج أبما — ولكم الثراث؛ ل والكلالة والإخوة الزوجنن حقوق تعاق اش مصل — ١ ٢ 
أومنمنكم، وند لهن كان إن رثن محا الريع ولكم ولد، لهن يكن إ إن الزوجايت، تركت، ما نصف الرحال، 

يكنلر إن ايراث من الرح وللزوجاُ—٠ الشرعية- الوصايا وسقيي الديون، أداء يعد وذللئ، آخر، زمحج 
الوصيةؤإنفاذ الدين وفاء بعد من الثمن — أوأكثر واحدة ~ ءالالزوجادت٠ ولد لهم كان فان ولع، للأزواج 

فلكلأم من أحت، أو لخ أولها وله والد، ولا ولد — يا أو — له وليس أوامرأة رجل مائتا وإن المشروعة. 
الدينحقوق بعد من وذلالثv ؛_v، ق شركاء فهم واحد من أكئز الإخوة كان فإن دس، المنها واحد 

العظيمالأمر ؛iJ_، الثلثح. عل يزيد لا بط الورثة عل فيه عس لا بقيء أوصى قد كان إن والوصية، 
بالعموية.يعاجالهم لا حليم حئم4، عنبج بط عليم واش حكيمة. وصية اممه أوصاكم 
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اكساءصورة 

جتاتاف يدحله وغيرها الأحكام هذه ق ورسوله الله ئخ وقى المدر. العظيمة اش أحكام تلك — ١ ٣ 
زالعظم الفلاح هو القدر العظم الخزاء وذلك أبدا، قيها ْاكثين الأمار، أشجارئ نحت من نحري 

النعيم.جنات 

ولهأبدأ، فيها ماكثا جهنم نار ق ثئتله افه، أحكام ويتجاور ورسوله، أفه شريعة عنالم، ومن " ١٤
مدل.عذاب 

أربعةفامحليوا الزنى قاحئة يرتكبن اللاق والنساء الرنىت جريمة حد ق \ذتدوخ تعال اش ي؛يرا — ١ ه 
لهىاش يجعل أد الموت، حش اليوت ي وهى فاحببدلك علميهى شهدوا فان السلمين، من ءدول، شهود 
متةالخلد المحمنة ولغير للمحصنة، الرحم وهو آحر، حكا لهى اف جعل وقد أحرى بعقوية ؤلريقا 
الغور.سورة مْلني ل سيأر كإ حلية، 

آد,بمتدآلتوق شعدوأ ؤءن ت تعال »ةوله ااشتةيض: ١^^ ءال، 
يالخداييل لجى جعل أنه مواضع ى يع، ولكته أولا؟ سلا لهن جعل هل ها ط لر ٢^٤؛^ 

الآية«ا٢[ ]النور: ؤ الكرت ل كقوله 
ذرك<نح ثم بالغعال، والضرب بالتعزير فادوما الزنى فاحشة يفعلان اللدان والمرأة والرجل — ١ ٦ 

وأصلحاالخت.، إقامة مل الزنى من تابا فإن النور. محورة مه1ني تفسير ي محيآق كإ والخلد، بالرحم 
رحيا؛4.تاب، قى عل توابا كان اض إف توذوهما. فلا أحوالها، 

ملاض إل وأنابوا العاصي، عن أهلعوا إذا بأتمم بجهل، العاصي ارتكاب من التائين اف ييئر -  ١٧
افهوكان معميته. عن ميع حش فهوجاهل ربه عصى تمي كل لأف توبتهم؛ يشل افه فإن الموت، محاية 

وأحكامه.تد.؛ثره ق حكيا بعياله، علميا 

إيياريث، يقولت الموت شكرات قدوم وعند المعاصي، ارتكاب عل مؤ من تؤية اض يقبل ولا - ١ ٨ 
موجعا.عذابآ يم هيأنا تعال افه رحمة عن اليعداء أولئك الكفر. عل مايت، قن توبة ولايقيل الأن، ست 

ووتتأتيم1ؤ قوله: عها اش رصي عباس ابن عن الحسن ندبما بحاتم ش وابن الطبري أحمج 
دهمبثومءك< آق؛ذا دلا متأقن أنثيئ؛ ألتثتثات<تيإداثمل طت،سإزن 

هئثّاء لمن دُلأئ، غمءوسغرمايوف يشنك لابميرأن أئن إن ؤ ت ذلك بعد وتعال تيارك افه فأترل، يئثاره 
يمحبمهمفلم مشيثته، إل التوحيد أهل وأرجأ وهوكافر، مات« من عل المغفرة تعال اض فحرم ؛ا،  ٤٨اء: ]الت
المغفرة.من 



اكساءّورة 

والأسساظت:الفوايد 

الثراث•ي والزوجة الريج ■ص تقرير ١" 

فيهاالتغيثد تحريم لكذا تصححها، وجي، دصش ق أحطأالبت، فإذا الوصئت، ل الإصرار تحريم ٢- 
أوالورثة.الشهود من 

وغيرها.ونفقة مهر من للزواج المؤملات اليتييأت ص إعطاء وجوب ٣— 

نقص.طيب عن تتازك إذا إلا كاملا]المرأة، الهر لي وجوب ٤" 
•الفواحش من طاهر محنمع لبناء وانب؛ الأعراض حفظ المرمر مقاس من ٠— 

بشروطها■إلا نشت، ولا الأعراصى، عل للحفاظ الزنى عقوبة سحاثه اش 'نتغ ٦" 
أدابلي•بالرجم والضرب التُزير نخ تقرير ~ ٧ 
الزوجة.معاشرة حن وجوب — ٨ 

الذنب.عل التوبة وجوب ٩" 



التاءسورة 

ذكرهوأؤنيتّوصضسئآآن بآلمعزوي وعاشئغهس اه(بفسمثةمحثو ءاحتنيهم،إلأ 

وءاديثتمريج نهءكاث> رؤج آسئواث أردقم أو؟وإو( مكثها حيدا فيه آممئ ومحمل شتثا 
يث\ولآلإفلأعةصحسةُساثبم ئلأتأثدوأي:نه بمُنهنئظائ 

ماتكحولاسكءحو١ تيثنقا-ييظاأنؤ^؟ منهعكم وآحدحكي بعمى إق بمضهتًقم وهدأهْئ 
سث؛يلأوساء ومقتا فشحشة يكنان ساكأإئه> قد ما إلا آؤتثلء نيتن ءابماؤمحكم 

ث:ثات^محلمثكعمحا ١محقةأثتاصألآ.خةةٍم كيص' وتق 
مآحص تثآلئءسة آصم آمحص 

د-ثلثمِئتؤم_أ  ٠٥ي د-ثلثمدهن ^^^٢٢^ ين محورمحظ؛ 
قجثعوأوآن كذيصظؤ آق؛؛و،ي>ق آتالأ=ظم وحشق ٤^=^^ 

ه-ثمورارجمثا. لآإث^٢مك١ن 
النزولIسب — ١ ٩ 

وثُثئأوثىص٢آنعمأأكاآئها ؤ ءتهء\ت اف رضي عباس ١دن عن 
بعضهمثاء إن بامرأته، أحي أولياؤه كان الرجل، مايت، إذا راكانوا قال: ^ كJىو١ةممنمائ١ئمص 

قالأية هذه فرلت، أملها، من بيا أحؤ وهم يزوجوها، لر شادوا وإن زوجوها، فازوا وإن تزوجها، 
)الأية(.باب التاء، سورة التفسير— كتاب — ٤  ٠٧٩برقم  ٩٣حر/ البخاري )صحيح ٠ ليثاه 

■المسذر 

لكميلح لا الأتية• المح الايات ق والزوجية ١ل١لة المرأة حقوق ومتزعا مدثرأ الومت؛را اف بماطسا 
ولالذلك، كارهات وقى أقاريه، محن رجل إل بتح رجل من بالإرث ينتقل كالمتلع التاء تحملوا أن 

إلابالزواج، لهن إذا صداقهن أوتاحدوا الومته، بعل مثرانهن لتأحدوا ياحرين الزواج من نموهن 
بالإحسانوصاحبوهن الصداق؛١-^^، منهي تأخذوا أن لكم ذ؛جل واضحة، ستة فاحشة يرتكنى أن 

كشرأ،خثرأ ا،لكروْ ؤ، لكم ارٌّ بجعل أن فعي فاصبروا، الفاحشة غير ب، بلكرهتموهى فان والئهقط 
وغيره.المالح الولد كانجاب 
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الثاءصورة 

مالأكبمآطلاقها أردتم لئى أعطيتم وقد طلقتموها، أحرى امرأة يدل امرأة نكاح أردتم ؤإن ~ ٢ * 
اكدباواقزاءظاهرأ؟ أتأخذونه مالأقليلا، داوكان شتتا، تآخدوامنه أن لكم فلامحل مهرآلها، 
ببعمى،يعضكم استمع وقد تأخذونه وكيف الهر، من شينا استرد من عل تعال النه يكر " ٢١
الروحية؟الحقوق يضمن الذي ١لتكاح عقد عهدآموكدآؤ منكم وأخذن 
فاحشالزواج مدا إف فتعقوعنه. اكحريم قيل مضى ما إلا الأب،، زوجة ئرؤج عليكم الأة محرم " ٢٢
الاختيار.سوء من فيه لما افه يبغضه الشح، 

وبناتوبناتكم، الأم، أو الأب جهة من والحيات ؛الأمهامت، التزؤج عليكم تعال افه حرم " ٢٣
وأخوائت،وأحع.ادكم، آيائكم وأخواُت، لأم، أو لأب الشميقايته والأخوايث، الأولاد، أولاد ويتايت، الأولاد، 
وأمهاتالمرصعات، والأمهات ئزلن، مهيا وبناتس الأخت، ويتات الأخ، وبنات والخدان، الأمهات 

بأمهاتدخلتم تكونوا لر فإن بأمهاتمى. ودخلتم ؛يو.تكم j( 'ومآ اللأثٍا والرباب وجداتس، الزوجات 
عليكمد'م.م ظهوركم، من الذين آينائكم زوجات عليكم وحثم نكاحهن، j عليكم حرج فلا الرباسه 

التحريمنزول قبل مضى ما إلا واىلة، كالعئة الحارم، سائر ومئلهيا رصاع، ولومن الأختن الخ»ع؛؛ن 
بم.رحيأ تابوا، إذا غفورألعباده كان اف إن فيه• مؤاخذْ فلا 

والأستباطاتح:الفوائد 

إلايرضاها.محوز فلا يحدوفاته، زوجها قريب إل المرأة انتقال من الخهلية ؤ معروفا كان ما نحريم " ١ 
لفرأة.حق فإو أوقليلا ممرآ كان مها المهر ٢" 
بالمعروف،.الزوجة معاشرة وجوب ٣— 

أخرى.امرأة من والتزئج الطلاق، إباحة " ٤ 
الصداق.كثرة جواز ~ ٥ 

إكراه.دون برضاها كان إذا إلا زوجها، فارقها إذا الزوجة من مال أي أحذ نحربم ~ ٦ 
صها.أومات طلقها، إذا أبيه زوجة من الابن زواج نحرثم ٧" 
النسثح.من الدونج ز الحرمات بٍان ٨~ 

وزوجةالروجة، وبتتؤ الروجة، وأم الأب، كزوجة الماهرة، من الأزواج ي الحئمات بنان ٩" 
عممته.ل دامت، ما الروحة وأخت، \}وض[ع.( من ابنه وزوجة صلبه، من ولده 
حقوقها.منع ق ظلمها من والتحذير الرواج، ق المرأة حؤ -تقرير ١ • 



ءألنا سورة 

دابمظمقئ،فيذنأ=ظم ̂ ؤ
ربضهآجؤتهحكي مقازهن ؤزءممن ئتاأس_تتتعنم آنثتمييلآ^إنحضغيمآ 

أموش حك-عا عقما آسءَلك0 إة آلمريضنو تنئ ين ؤدء رصتتشر معا عوم ولا.؛٥^٤ 
^سمينمممحأ

محبمنوءامهركت> أثيهى يإدلت ظذكمه)ن ئبممن داسؤأيخام ^؛ •١وآقث آئثومثيأ 
يمثجمحُأتمح^^بم ذ\ن أحمبمن فإل١ أخدا)ن لحد ْثخد ولا مسنؤحثت عر محصّنتمقا بالمعي_ر، 

تضروأوآن حشنآآدثث لس دأِلك آلعذاد_، ضى \لثغصثت، عق ما بمش صقين 

ميهظمين ثسأمحب6 ومدبمتظم ثم ثنبجن ^آقي رجمؤ. عمن وآق؛" -ث\ثوتمحأ 
شعوثائمكث> ويرمث عكمحقتر يتوب أن يمد وأق؛" ?@؛' حك_تث عييئِ وأق، عقلإ تهؤب 

ؤأهصؤيفا }{^مث ميذ ِدعتتمحأُ بممحم ائمأ0 ٧ .؟  liljj-؛ثاوأمة' آنشيوت؛0 
؛أ"-سبامول:

هقائتوهم،عدوآ قلموا أوطاس، إل جيشا ثعث حتم ثوم . اطه رثول أن ه الخيري تعيد أ4( عى 
أجلةس غشياقس مى ثترجوا ه افه رثول أصحامب، مى داٌا ثكأ0 ثيابا لهم وآصابوا غيب.أ sظهثوا 

أي:تاندمخت الذ1ءإلا يى ثآلثثصس ؤ دلاك: ز جلث افث قأرق النركر^ من أرؤاجهى 
عدءثى•امقن إدا خط لكم قهن 

(.٣٦٨برنم يالثم، نتقاحيا ائئثغ تنئالإنتياءمحاذثاذلهاينج اتة جزازوط؛ باب لم، م)صحح 

•،ر الف

النساء،من الحمنايت، عليكم وحثمت< فقال: الحصنتايت،، عليهى سملف، سق فيإ \حح»[ت اف ذكر لما 

استجداءبعد نكاحهى لكم محل فاته الشرين، ْع القتال ق افثايت، ذللث، من ويتثتى الأزواج، ذوات 
الحرمات،أدككم عدا ما لكم وأحل يه• وألزمكم هولأم نكاح عليكم اش أرحامهنيممدارحتضة،'كثتنإ 

إياصاءكم• ثومعئتن الزتى، عن بن-لك متشن الشرعي، بالهلريق بأموالكم تتغوهن أن عل 
فلامس، وطي—، رصا عن الزوجة أوأممعكه الهر ي الرؤج زاد ؤإذا عليكم، اش فرصه فرص أجورهى 

بع،الفاصلة الحدود هده لكم وحث■ الشرائع، هده لكم همع وحكمته يعلمه ٥؛؛؟، واف ذللئ،. ق صج 
وا>ام.الخلال 

.٢
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غلةما الزنمح، ه نفعل وحاف الومتات، الخراتر لنكاح الهر اللم الخر لر وإذا — ٢٥
عللايطلع قيا، أمرآ الإيهان كان ول، الؤين1ت. المملوكات الإئء نكاح قله الياس والشقة عليه الشهوة 
يكونأن لأبد ثم الدين، جهة من التحري صرورة ْع بالظاهر، قيه يكتفى أنه ببيان أعقبه اش، إلا حقيقته 

محس،فكذللثط الmمة الهر بجب وكا بإذنه■ إلا نكاحها يصح ولا الوئ، فهو سيدها بإذن الأنة زولج 
الر•ل أخلاء لهن وليس زانيات، غم الزنى، عن عفيفات ثن إذا إلا الإماء نكاح بجون لا ولكن للأمة، 

وثممعالمش. ا-بملد ومو الخرة، عف يقام كها الخد، عليها أئم الزتى فاحشة ل ووقت الأمة تزوجت، فإذا 
الثعة.غاية وثع بل عليهم، يصير فلم إليهم، ؤإحسانآ وكرما بالعباد، منه رخمه الأحكام هدْ اف 

منمناهج بمديكم وأن أع،الكم، وأفاضل مصالحكم من عتكم حقي ما لكم يمح، أن اف يريد " ٢٦
وأفعالهمالحميدة، ٠سيرهم ق  ٢٠٦؟لممتدوا دسهم؛ ق سلكوها الش والصالحين الأنبياء من ئبلكم كان 

والحكمةالعلم ومن تشريعاته، تصدر والحكمة العلم فعن وحكمته، افه ببن، الأية تحم ثم ديدة• ال
وأحوالهم.عباده بنفوس العام وهو توجيهاته، بجيء 

وبج»عسننكم، تلم توبة عليكم' يتوب أن به توجثون تما تفعلوا أن بمرضكم هذ وافه — ٢٧
لأقبممالعاصي؛ إل عته وميلكم الحق، عن انصرافكم فبحيدون شهواتهم، يرضون الن-ين وأما متفرقكم، 

هم.أنفشهوات يوافقون 
أيسرق الفاسد، ودرء الصالح حقظ الدين هدا لأة العسر؛ دون اليسر بكم يريد هث وافه — ٢٨
الوجوهجع من ان الإنيضعف وحكمته وعلمه الشامل، ؤإحانه التامة لرحمته وذللئ، وأرفقها؛ السبل 

وقوته.وصيره إيياته لايْليقه ما عنه يجفف، أن ذللئ، فتامسب، ، النساء أمر ق وبخاصة 

والأسياطات:الفوائد 

عقد.إذا التكاح عقد وثهللأن واحد، زؤج من أكثر للمرأْ يكون أن تحريم ١— 
المشركين.ْع المسلمين قتال ق المسبثات إلا الشركين، أزواج تحريم ~ ٢ 

الأمةمحأحت، إذا وأنه لأمته، ارسا. ولاة عف دليل ه آثليى يإديب ؤؤ تعادات قوله ٣— 
مفسؤخ.فالنكاح السيد إذن بدون 

سيدها.من بمهرها أحؤ الأمة أف عف دليل الأجورإليهى، إضافة ه ؤوتام٠رنت^ تعادت قوله - ٤ 
نكبحجواز ق ه مل،هثه أجؤزهمكَ. قثامهن هممتن آسكثتعم هتا ؤ تعادت بقوله بمثلل( لا — ٠ 

ذلكؤ.بمال الأيات مياق فإن التحة، 

الومنة.والأمة للخرة الهر وجوب ٦— 
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إقامةي شرط اكزمحج أن تمتمي ؛الأية تردجن• فإذا ٦$<■' أحصنهى، أي؛ ه عدآئءمس ؤ قوله: ٧- 
اكصيف؛العدد.فيه يمكن الذي لاثه المن؛ هوالخلد الخد وأن الإماء، عل الزتى حد 

اض.كتاب عند الوقوف وجوب عل نحريص ؤكقبهه!ةلإه تعادت قوله ٨" 
معة.الوحن هوالوثاق، الزؤج يل من يه والوفاء الهر تقدير من اصد ٩" 

وحلق والغرق الحق، عن صدهم إرادة وهي أعيانهم، دخائل عن لم؛ن للميكثف، —اض. ١ ٠ 
الشهوايت،.

أصيادهن.بدل، ه آميهن ؤ بكلمة جاء أن تعال اف رحمة ممن معهن والرفق الإماء، مع ، ١١٠١١— ١ ١ 
الضرورة.إلاعند عليه الإقدام محوز لا وأنه ايء، نكاح من التحذير - ١ ٢ 

أوحرأ الزوج كان سواء الكتابية، بالأمة التزؤج محوز فلا مزمة، كانت إذا الأمة؛،ا نكاح تقييد -  ١٣
عيدآ.

مكلفونفاثكم الإيهان، ز الثياهر عل اعملوا معناْت ^ دايعتي^أ آعلم وآقه" ؤ تعالت قوله " ١٤
والحقائق.الرائر يتول واف الأمور، بظواهر 

عباده.ذنوب،  ١٦٢اش يغفر كفاراتر، الحوود أن إل إشارة الحي. ذكر بعد المقرة ذمكر ~ ١ ٠ 

قااجهول، إل التحريم وأسند إليه، الشر ينند ولر ف، الخثر بإسناد تعال اف إل التحليل أسند — ١٦

مشقة.التحريم لأ0 ^ آثهف3ق؛ ئداٍظثإ زحت ؤ ت قوله 

بمي؛؛^,:شحما"ثلفيإلأ ئآًقوأ١٢\تث\i■ : ؤ
عد-وإثادظلثأدب,إك، ومن رحمي ولاثتلزأقثكلإي ؤذ؛s١ عن/اتيا 

عئثماثموث ْكثاير عتثسوأ أشيسراحنأإن عق ذلاكك ؤبمتكاف د\رأ قتيد موئ، 

ثرتالتم

إلا،لوصلة الأموال، ي التصرف طريقة ؛_ بالنكاح، التقوس ق التصرف ؤلريقة . ثى 1لا — ٢ ٩ 
ئيحهلر ما وهو بالباطل، بينهم أموائم يأكلوا أن ا،لومت؛ن عباده غقه فنهى اليمن، مس، ؤإل الثكاح، 
والكامفيالتجارايت، أكنها لم أباح ولكن الربا، وعقود والقهار والغمحمذ والحيانة كالرئة الئريعه 

لأنهه، نقالإنسان يقتل أو بعضا، بعضهم يقتل أن ا،لؤمت؛ن عباده ئس نم ترامحى، عن تكون ادءٍ، الثروعة 
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قتللإكلمهم دل؛ انتهاكها، عن دماهم وصاما وأموالهم، دماءهم عمم أن حم رحته ومن بخلقه. رحيم 
بذلك.إمرايل بتي كثف ك،ا والتوبة، أشهم 

زظالآ تدأقه حق، بغتر الموس وم ؛١ااطJ، الأموال، أكل مثل صه اف خاْ U يتهاط وثن - ٠٣ 
علمهث العن.امب، وط؛ فيها. يمليه نارأ افه يدحله مسوف انتهاكه، عل متجامرآ بتميمه عالآ تماطه، 

L^.>؛؛فيه يحل ولا داغ، عنه يدقعه ولا ماغ، منه يمتعه لا اف 
جريمةكل وهي ~ التهيايت، كيائر اجتشوا إذا وعدهم أنه الومتئن عل محاحانه اممه محل من و ١
ممركريأ مدحلا وأدحلهم والسيئات، الذنوب، جح لهم غفر — بالا-ين مرتكبها اكرامث، بقلة دؤذ0 

الختان.وهونعيم الخيرات، 
والأسساٍلات:الفوائد 

الفراتفى.إقامة مع الكبائر، باحتتايبؤ الصغائر يغفر تعال اف إف ~ ١ 
وحمىللسن، والمانع للثمن، اياذل، اسينت وهومن الرامحي، فثزطه التجارة ؤلريق عف كان ما ٢" 

حا.متعلق الرزق أساب، أكثر لأل التجارة؛الدّكر، 

أوترضوالخيرات، كالخمر ءمْا ينعاض من ذللث، ق ويندرج ه• نفالإنسان قتل عن المهي ٣" 
ذللث،.وغير الركبة ق أوالإهمال، القيادة، سرعة بسمت، للقتل ه نف

سالفص شقيق ال١ل، لكون اللأءمة؛ من الشى يحففل. والوصية ١لال، بحفظ الموصية بين الخمع ~ ٤ 

فضائلها١واستيفاء كيالاخا، وتحصيل لقوامها، بب، إنه حيث 

بوحه، JLLأكل؛ليخمج والفيلم؛ بالعدوان قيئه ^ ومنبمتلةإك،ط.ئناوطلما ؤ تعال؛ قوله ْ~ 
القاتل.كقتل كدللث،، المفس وقتل الحق، 

وتراحمهمتوادهم ز الوممحن أف عف ؛•لألة ؛^، ١^٠٢عموم إل والأنفحى الأموال، إصاثة 3، ٦" 
والدنيوية.الدينية مصالحهم عف محمعهم الإيان كان إذ الواحد، كالحد ومصالخهم وتعامحنفهم 

بالباطل،الأحرين مال أكل تحته ^يدخل ؤيدأء=قئواقوله؛*١^ ٧" 
اممه.معمية ق وهوإنفاقه ه؛الباطل، نفمال وأكل 

٣-
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وإلئسبيآيكثبوأ ينا نمبمّيب ل هنجا بمتيأ عق بمضمكم يمحء آثم هصمل ما ثئمنوأ لأ وؤ 
ولهكلمتحءلإ_ثا?ؤأر يمل هتكا>ك> ءمبم_إهمءإنآه ين وسءااوا\ش آ'كئاسما غء دنييب 

ئثازه_لمأتثةًكلم ممدث والي-ن مو؛إاينايركآلو؛,إدايا حعثشثا 
بمضهرآقء ؛^؟؛، ٤٥مما جذ ؤ؛نثحك• 'أو؟آلإجالا شهيد١ آقم 
آقدُحفظ بما للغيب حنففلنت ثننث هالصثشيحنت أمولهر من أنمقوأ وبما تض بو 

هلاآئتًظم ؛ن محأ»ثيبرئن الثصثاج ؤ، وآهجروص ءعفئورنك> وأفيك،مداذيرمى 
-كماهابم_ثوأ ■ثمايى>إبا وإذجفتمِ أثو^؟ عظا^كبا؛را أقت''َكاركثح سث،هت؛"لذ نغوأعالتأر، 

عليتاشكؤأهيإناسكا0 بيدآإصثحا تنآهلهآإن نحكثا تنأثلي، 
■الثسM^ر 

بهاش ضل U تر عن ماهم الأنقى، م وص باياطل، الآل أم ص المؤبن غ؛وأ س لما - ٣٢
يدل ما مممنوا فلا وحقوقهن، مزاياهن اء وللمئوحقوقهم، مزاياهم فلملمرجال بعضن، عل يعضهم 

النفس؛تعب إلا للتمني أثر فلا الكل، عل الإنعام بمع اش فضل قاف فضله؛ من اف واسألوا الأحرين، 
توسيعمن منكم لكل يملح وما بعضن، عف بعضكم به ضل بإ فهوءال| الأشياء، بجمح محيط اف فعلم 

دعاءكم.فيتجسؤ فضله، من موالكم وهوعالي أوغيده، بثتن والاعتراض فإياكم أوتقتثر، 
المثراثر،أحوال، من بثيء تعال أحتر فضله، من اف ؛سؤال، وأمر المذموم، التمني ص يهمر و1ا — ٣٣

جعلنامنكم واحد ولكل فقال،ت فيه، بمغ لر للوارمث، مال، نحصيلر منر عخليمه مصالحه ذلك شرعه ز وأن 

شيثاولءهل١ئهم النمرة عف المؤكدة معهم؛الأي،ان تحالفتم والن-ين والأقربون،، الوالدان ترك كثا يرثون ورثة 
مديدذلك، وؤر عليه. ومحاز ثيء بكل المحيط بعالمه مهياخ افه إن لهم- مدد ما فأعطوهم المثرامثف، منر 

سخوفد ؛العهد، فآومحوا بيتكم، والمعاقدة الملمة عف شهيد أنه عف وتييه للمعلح، ووعد للمعاصي، 
الخلفاء.التوارث؛؛ن 

والالتزامفراتضه، عف المحافثلة منر تعال، افه بحقوق بالزامهنر النساء عف قوامون \ذئج\د — ٣٤

عفاارح١ل، محل، سم_، المال، والإنتاج الاكتساب، وقيام واردفاع، الحفظ قيام عاليهنر وقوامون ؛أحكامه، 
لتاوإما النثاء، ولأينرو الرجال، يئرو ت هالت، أيبما عنها افه رصي شلئة أم مر أموائم. بإنفاق الشاء 
ه.محيسنكآاض،ستن ^; ٥١مآئرل، البمزاث١ نصف، 

الإسناد(.صحح ت الألباف قال ، ٣٢برتمْبم الشساء صررة ياب الترمذي، تن ص) 

٤٠
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الغيب،ق حتى لأزواجهن ومطيعات، تعال، ش مطيعات، صالحات، سمين: عل اء النأن هث ثص ئم 
أزواجهنطاعة عن ترمتهن نحشون واللأل لهن• وتوف؛قه لهن اف بحفظ وذللث، وماله، ها يتقتنلها نحفظ 

الزؤجطاعة ز اش حكم بيان لتأديبها يه يد«أ ما ءأول( تدريجيا، يؤدبها فإنه الفعل أو بالقول تعميه بأن 
الزؤجفيهجرها ؤإلأ الطالوب، قائلك انتهت فان معميته، من والترهيب الطاعة، ق والترغسيذ ومعصيته، 

الأمورهذه من بواحد القصود حمل فإن ممح. غير صربا صربها ؤإلأ ماجتها، فلا لمضجع، اق 
يمرالش العيوب عن والتتم—، الماصية، الأمور عل معاتبتها فاتركوا تحيون، ما لكم حصل فقد وأءثعه^م 

ء-لدكمعليهن، وبغى ظلمهن ض متتقم وهو وليهن، اهمر ايعئ افُ فإة الشر• بسببها وبمدث ومقرها، 
أؤنمكم.إذا عنهن تعفوا أن عليكم فيحق عليكم، يتوب نم سلطانه، وكيمياء علوشأنه مع تعال، تعمونه 
الضربيعد يبن لر اثه بى يضربها، نم يهجرها، ثم يعظها، الزؤج أن المرأة نشوز عند ذكر ولما " ٣٠

إلفأرسلوا الروحين، بين والعداوة الخلاف حفتم فإن ١لفلالم. من الذللوم يتمحؤق، من إل المحاكمة إلا 
الصيحة،حصول ق والفلر السياسة بحن متممين عد-ل؛ن رجلن شقا3، من ما؛ءنه،ا لإصلاح ارزوجين 

*قلايلزمان ثم صاحبه، عف 0سهءا كل يشم ما فقلران والتفريق، الخعع ؤيعرفان الزوج؛ن، يئن ما يعرفان 
واليواطن،القلواهر ءالأ؛جمى وافه صه. يعدلان فلا والإصلاح الخمع من أمكنهما ومه،ا محبإ، ما منه،ا 

الغراء.والشراع الحليلة الأحكام هذه لكم شمع أن وحبره علمه فمن وأسرارها، الأمور حفايا عف مطيع 
:والأساطات،الفوائد 

عففيطلعون القس، إليهم وتسكن الحال، بباطن وأعرف للصلاح، أطلت، لأيهم الأهل حصن ~ ١ 
يرؤيانهوما ومقتضياته ذلك وموحيات فرقة، أو صحية، وإرادة وبغضن، ص، من فرد كل صمثر ق ما 

ورأياوإًلأحهءا، ١جتء١ءهء١ لايمكن أنه إل الحال وصلتا فإن عليه• بمللعوا أن بمبان ولا الأجانب، عن 
بينهما.^٥١ أصلح، التفريق؛ينهما أن 

لأحلهخما الذي العقود لزوال التمد؛ ينح لها كان زوجه عل النفقة عن الرجل عجز متى ٢" 
الذكاح•

الأل.والإنظج الاكتساب وقيام والدفاع، الحففل هوقيام النساء عف الرجال قيام ٣- 
والهجروللعفلة طهوره• صع• والضرب التثوز، حوف صد الوعقل الناشز: الروحة تأديسؤ ٤" 

بالهلريقالغرصى حصل ومهما ساترها• إل يثتث• لر إحداها صد الهناعق وقعتت، إن مرات—،، والضرب 
الأشق.الطريق عف الإقدام كثز ولر به، الاكتفاء وجب ، الأحق

•حصوله قيل النشوز توغ بمجرد والضرب الهجر يجوز لا ْ~ 

-٢١٥-
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(.٢٥٢؟/ )نظمالدرر: أفضل،،. وثنى مبيح، 'رامحرب اللت يرحمه الشافعي قال ٦— 
محه؛الشماق.الممر التمر النزلع الروحى نزلع عند الخكمن بمي، وجوب ٧" 
يكونأن والأول حك٠ين، و-نحعالهءا عدلن الخاكم يعث أن ااا.لمت«حب ايدت يرحمه الشافعي فال ٨— 
كانافإن طو\للصلاح، وأشد الأحاب<، بحالهيامن أعرف أئار-يٍا لأن أملها؛ وواحدمن أهله، من واحد 

أنليعرف الخال؛ حقيقة ؤيتكشف بصاحبه، مته،ا واحد كل عنلو أن الخ؛كم؛ز، وفائدة جاز• أجسءينا 
أوءللأق، إماع من هوالصواب ما فيفعلأن الحكإن يجتمع ثم الفارقة، أوق النكاح، عل الإقامة ق رغبته 

حلع،ا.)ثيحابي*؛/هب(ا

فواجت،وايكمين، الأمور لولاه القصد تكون أن يجب الض لأي الإصلاح؛ إرادة عل اقتصر ٩" 
إلصارا ؤإلأ فدلك، الإصلاح تيثر فإن الإصلاح، نية عن منبعثا نفلرأ الزوجض أمر  vJينفلرا أن ايكمين 
الرضاإل إرشادهما بينهما التوفيق ومعنى الإصلاح. نويا إذا بينهما يوفؤ، بأن اف وعدهما وقل- التفريق، 

والواقع.بالحق 

والقاصدالأغراصى من ثيء يتم لا أته عف دال، ه آقمحيث؛تعا ؤإنيريل-اإثكءايومح، ~قواه؛*١^ ١ ٠ 
اضت٠ال.بتوفيق إلا 

الحقوق.سائر ق التحكيم ~حواز ١ ١ 

والاسطالة.بالتعب لا بالفضل سحق الولاية - ١ ٢ 

الاستعداداتوي والكاتة، الوظيفة ي غثره عليه يه فصل ما لتفه الإنسان يتمتى آن ~التهيت  ١٣
أنامرازت الحموي التمتي لكن الحياة، هذه ي الأنصبة فيه تمماوت ما كل ول والتلع، المال ول والمواهب، 

فلافضله، من تعال اش وسأل والدنيوية، الدينية مصالحه من ينفعه بط قدرته حب عل العيد يعي 

دبه•غثر عف دلا ه، نفعف يتكل 

هأؤقالكمحلسصتم قال: تعال اف لأن لزوجها؛ مطيعة كانت، إلاإذا صالحة لاتكون -الرأة ١ ٤ 
تكونأن لابث. فهي صالحة، تكون امرأة كل أف يقتقي فهدا الاسغراق، يقيدان الخمع ق واللام والألف 

سلة.قانتة 
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^تدكموآؤئإكى آلم_1وث( ويذى ّسئ قتنؤأؤدء وثُ آممد \عثئوأ ثؤ 
مثتكبملكت وما أكسفي وبن! لألحثسج وآلصاحّ-< وآب_\رآنمب آلت_زن وآ.ثافيذى 

الثنيآلثامى ثحوف  ٧١. محثا1لآُ ًكا0 ثن نحب لا آقت إة 
و؟وأؤياقؤ-تثأ عذج ِلوءتٍكفين وأعتدثا وقيئء آس؛َمن ءاثحهم ما وبآ==ئثوث 

ربناأص آلثئعلنك يت؛في وش لاحي ولأ.آلإومحِأ ^لأ آلثاثى  ٠١٤^ينغقديى 
عيئاوك0 د\ل؛وءّآيروأنثمأمثارريهذأيقم ءامنوأأقب ؤ وماداعثبم أ؛ؤأُ ماءرك\ 

?زآعظيما ما يلثم ين وجن ي،هننعمها حتثثت ثك وإن يرم مثماد لانظبم آثت إف 
^٥^يوميي '٥^؟ شهيدا هتولاه عق يثهبدوحشاثك أمم منَؤل جصثنا ذ^ثذاإذا 

محصويونمو0محشكاأ0؟هثمحؤاآلآ.تود َةموأ 
يرثالتف

بإفرادوبدأ الحنتة، الأخلاق »معافي أمر الخسئة، العامالة إل الروجين من واحد كل هف أرثي لما — ٣٦
ولايشركه، لا الذي الكامل التيبثر له لأن الشرك؛ عن وييى له، ؤإخلاصا وذلأ محبه بالعبادة تعال اش 

ئرهما،ددجوب حقها، تعفليم عل دلاله حدا وكفى الوالدين، ئث إلزام ببما قرن ثم أحد، علميه يعينه 
واليتامىغثرهما، أد عم أد أخ من قربى الدمن ومحت بينه مى بكل بالإحان أوصى نم إليها، والإحان 

كفايتهم،عل ثبمسلوا قلم واكقر، ا"مححة أسكتهم ^ ٠٧١والمساكين صغار، وهم اياءهم فقدوا الدين 
أوروجة كان صواء للمكان، اظللارم وافلصاحمسج بعيد، جوارْ الذي واُبار جواره، قرب الذي واّبمار 
مملوككل إل بالإحسان تعال اف أمر نم الإقامة، ناو غثر بقوم اطلجتاز والغريب السفر، ل أورفيقا صيفا، 

ه،نفعل يش أي،'■ محور، الخلمنر، عل متكبر ه يتقمنجب فهو ذلك يفعل م وش وحيوان- آدممح، ٠>، 
القياممن يمنعهم والفخر الاختيال، من حم ما فهولاع اف، عباد عل والبهلر الفخر وجه عف ويمدحها 

•عنهم ورصاه الكريم، الرب محة ومحرمهم العباد، بحموق 

قولأالبخل إل الناس ودعوة المال، ز الواحية بالحقوق البخل ومي شيحة• بصفاين، دمهم ثم — ٣٧
قعوا قعنهم، فيكتموته الحاهلمون، به وسرثد الضارن، به حنيي الذي بالعلم والبخل وعملا، 
والحريالأليم، بالعياب الإهانة عياب لحم اطه أعد ألتا جراومم فكان عيرهم، وخسارة هم أتفخسارة 
وخيلائهم.لفخرهم المقابل الدائم 

IU-
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باشوالإيء\ن الإحلاصى لخرصن لا والممعة، الرياء لغرصن ماله يتفق الذي ~ سيحانه — دم ثم — ٣٨
صاحبهيصل الذي القرين هذا فيثس لهم. القارن الشيهتان خلوات من وهذا الآحرةا ق ثوابه ورجاء 

افلأك.موارد ؤيورده اكبم، دار عن 

التيأموالهم من وأمقوا الآحر، واليوم باض الإبجان منهم لوحمل بمم، تحيق لضرر وبال وأي - ٣٩
أخقوهما عل قطلغ تعال وأنه بوامحكهم، سوء حمل ونسيه بوعيد الأية وحتم عليهم؟  ١٦٢وأنعم اض رزقهم 

عليه•وجاذبمم شهم، أق 
وممره،قليله الفللم عن متره اش وأن عدل، حقهم ل أنه ثثه يكفرهم العقاب هؤلاء استحق ولما — ٤ ٠ 

الشالحمراء المغثرة الشملة وهي ذرة، مقدار شيئا العقاب ق يريد ولا الأحر، من يقص لا فهوسحانه 
مجيلعل عنده من صاحيها ؤيعهلي ثوابها، يضاعفا حنة الذرة كانت ؤإن صغرها، من يرى تكاد لا 

مقداره؟يعرف فثى بالعثلم اف وصفه وما عقليا، أجرآ العمل، مقابلة ز وعد ما عل زائدآ التفضيل 
الحجةاف جعلهم الذين الرسل بشهادة محري ذلك بأن أتيعه فضله، ؤليتاء تعال؛عد<له أعلم ولما — ٤ ١ 
منأمة كل من القيامة يوم حثتا إذا الحكم يكون وكيف، الأحوال، تكون ، كيفسبحانه; فقال الخلق، عل 

وحثتاالأعإل، وقباتح العقائد، فاد من عليه كانوا بط عليهم يشهد بشهيد الطوائف، من وءلائفة الأمم 
 v؛Jسهيدأ؟أمتلث، عل محمد يا ؛

الشهودجراء رأوا لما الرسول، ومعصية وبرسوله باق الكفر خمعوا؛؛ن الذين يتمنى اليوم هدا ل — ٤ ٢ 
ولاالأرض، بهم فتشوى ترابا، يكونون لو إليهم، الرز 'قي'ُب، عامة ورأوا المابقة، الأمم من عليهم 

وضلالهم.شركهم باتكار هم أنفعل أمامه وكذبوا اف، كتموا ئد يكونون 
توالأستتياطات الفوائد 

له.والاحلامحمى تعال؛التذلل اش عيادة ١— 

وجدأوتوقرهماروحا الأبؤين ذامتط أي; ^،، ١٠٧١بمعاملة متعلقا كان بالياء ى عث. إذا الإحسان — ٢ 
ببمذاللاهت،ام وتوحيا-ْ تعال اش بعبادة الأمر وقدم أمرهما، وامتثال رعيتهط عند والنزول واحترامها، 

لم.اليتوحاه ما أحق وأنه الأمر، 
العبادة.ق أوالشرك الفعل، ق أوالشرك الألوهية، ق الشرك كان سواء الشره؛أنواعه عن النهي ٣— 

والأصحاب.والأباعد، الأقارب والخيران والماكن واليتامى والأقارب الوالدين إل الإحسان - ٤ 
وااتعا٠لم١والتفاخر والخيلاء التكثر عن النهي ٠- 

؛ارعقيا..ة.المجتمع، ءلأقامت< وكل الشعور، دواغ وكل السلوك، م3لاهر كل ربط — ٦ 
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أعإلهمثواب من ينقمهم ولا اكاس، يبخس فلا نقصان، كل عن وئثرهه كيال، بكل اممه اتصاف ٧— 
لمحهمصها•بما، بجاذبمم ؛J، ذلة، وزن 

سبيلق الإنفاق عليه عهلف ثم الأيدية، عادة النحصل يذلكر إذ الأحر؛ واليوم باق بالإيإن بدأ ٨— 
الاس.رئاء والإنفاق اف فضل وكت،ان به والأمر الخل، من القبيحة الأوصاف تللئ، نفي محصل به إذ افه، 

عق،وجثنايك قرأؤ إذا كان فإنه القيامة، يوم هول من قم لرحمه أمته عل . الرسول إشفاق ~ ٩ 
عاليه؟الشهود يمتع فهاذا عياه تفيض الشاهد كان وإذا عيتاْ، فاصت، ه ءاثا ثإ_هتولأ، 

عين،حائتة عاليه نحفى لا الذي عاليه، اأطبي إل راِجع أنه يعلم مى عمل يعمل أن العبد ~ءل ١ * 
دالكثتر•والقيل والكيثد المغثر عل ومحاني 

عءأنامحونثيمحاِإلأ

آوأنمتمآلثآدط تى نتمح٢ أحد •-؛؛؛؛-١٠ مثرأؤ أوعق وإنَكميق مقسوأ كئ سبمل عاراة، 
آةهَكاد<ءمثاعغث)؟إن يثنيؤ؛ةم جمثحوأ »قثا صjعيد١ عمدمحأ ثثم ألئ1ثاء 
او؟وآقهأشسثر يلوأ أن وم؛دد؛ون آلئئه ثرون شيثاتزآؤثب، أوقوأ آؤ؛أو< رإق آلم أو؟ 

ئناضع_هءعن ال1ىلم عثنمن هادوأ آؤ؛دا ئنيييإا؛وامن يؤا وكمت،لأةه أعلمإآئ-ايحأ 
ؤنتاوأ  ١٥ثثوأمم آليين دألسنيلموظنناؤ، دد^هثاث\ مسثج عن ويمولونسمساوعصثثاوآّح 

أرو؟هظيلأ قلامحمحنءي ثثبممآقث>مح؛ؤ( وأبجر ؤآمحوم ثم حمإ ؤآثاتياثكاة وآطعثايأسمع 
•النزول ميب • ٤٣

محرمأف مل ئثمامحا عوف بى الرحمن يعبد دعاْ الأمار مذ رجلا أف م' طالب أبي( بن عئ عذ 
قثزلتج:فيها هحشف ]الكامون:ا[ ^ كاث؛ااآلخ؛قغثوث المعرص،ق عئ قامهم الحنث 

صحيح(.الأياى:  JU، ٣٦٧٣برنم الخمر، ذنجربم ياب دالين ش رسن ه• مايقللون قريوأآةثنلوْوآترسكرمح(حئتحلموأ 
الفر،

منالصلاة نحالص أن ناسي، العبادامتر أفضل الصلاة وكانت، فيها، والإخلاص بعبادته تعال أمر لما 
يعلمواحتى الكر حال يصلوا أن الؤم؛ين، عثادْ تعال فنهى وجهها، غير عل يوقعها التي الكدر شوام، 

والخمؤعالخشهمع معها يتاثى لا \ذثغ حال لأن وذللث، سيعملونه؛ وما سيقروونه ما فيها الشرؤع قبل 
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الفإنه كافحي، الصلاة، مواصع لقربان شامل وهدا ودعائه، وذكره بكتتايه يمناجاته اش ؤع والخصور 
عملهلاختلاط ولاعادة، صلاة للسكران لامحوز فإثه الصلاة، لنفس وشامل دخوله، من السكران تنكن 
أحدكمكون حالة أيضا الصلاة تقريوا ولا الخمر. تحريم نرول، تبل الخكم وهذا يقول، ؛،ا عالمه وعدم 
فريضةالصلاة كانت والا الخ. >__، زال اغتسلتم فإذا فيه، تمكثوا ولا السجد، ق تمروا أن إلا جنا، 

الحالأيت،،يعخس ز يتمر الختابة من الاغتسال وكان للتقوى، وتعد.0 يريه، ا،لرء تدكر لأما لازمة؛ موقوتة 

الذيالرصى حال، بالتٍمم عنه والأستعاصة الماء اسؤتمال ترك ق بحانه رحمي الأخر، يعضها ق ويتعان.ر 
للموصوءالموجب الأصغر الجديث، عم، الماء ويقد والطؤيل، القصير والمر الماء ؛استمال نيادته عناق 

ثمب، قذارة لا الأرصى من طاهرآ وجها ويتحروا يقصدوا أن وأمرهم للغسل، الوجس، الأكبر ث، والحد 
؛تسيرالؤمت؛ر،، لعبادْ العفووالمغفرة كثير يائه الأية حتم ثم يملوا. ثم منه، يم وأيل. وجوههم سحوا 

ولاالمرض، عند الوضوء أو الغسل تقلقهم فلم السلمين، عن عفا إذ الرخصة حكم من به، أمرهم ما 
.القضاء علميهم فيعسر الصلوامحث، علميهم تكثر حتى عندعدمه، الماء وجود يرقب 

هدايتهحرموا كيف الإلهي، الكتاب من طائفة أععلوا الدين هؤلاء إل — قو محمد يا — تتفلر أنر — ٤ ٤ 
الحقطريق ~ المؤمنون أبما ~ تضلوا أن محيريدون لأنفسهم، الضلالة محتارون فهم ضدها، ببما واستبدلوا 

امتهناعوا؟إن دينكم عن لثردوكم لكم؛ الكيد عل داتبون فهم همم' صلوا كا القويم، 
منهمحذر عل لتكونوا لكم؛ يريدون وما لكم يعداوتمم أحبلكم وفد منكم، ببمم أعلم واش - ٤ ٥ 
لكم.محا ومصالحكم أموركم جيع متكئلأل يه وكفى أمرهم. ومال بمحالهم وهوأعلم ءذااطتهم، ومن 

دبابمم بالو.ا ولا غبره، ئتولوا ولا ونصرته، بولأيته واكتفوا يه، فثئوا المواطن، كل ق نصيرأ يه وكفى 
وشرهم.مكرهم يكفيكم لكم ئع؛ن تعال فإنه السوء؛ من يسومونكم 

يغيرؤيفرونه تأؤيله، غير عف يتأولونه أو النص، يغيرون فهم ضلالهم، كيفية بحانه بى ثم — ٤ ٦ 
لأببغ وهدا فيه، نمليعلتح ولا محمد، يا قلمته ما سمعنا ؤيقولوزت اف، عف وافتراء منهم، ثصل.آ اف مراد 

والعقويةالإثم من علميهم ما يعلمون وهم عقلوْ، ما يعد اف كتاب عن يتولون وأييم وعنادهم، كفرهم 
وشبه،علميه الدعاء الباطن ز وأرادوا يتعفليمه، تذلامرو١ ٌمعث،، لا نقول ما اصمح ؤيقولون 

والأدباللائق، النهج إل أرشدهم ثم عصر. كل ق دأيبمم هذا و يه، والاستخفاف للإسلام والكيد 
طلبهمق ، التلهلفوحن لأمره، والانقياد اممه طاعة تحت، والدخول هو، الرسول محاطية ز يم الخدير 
عفؤإصرارهم قلوتم لقسوة لكن هوللث،، وض عنك، نفهم حض علميا وممهل أئهننا، يقولهم: العلم 
وأصحايه.ّلأم ين كعبداف قليل، إلا متهم يؤمن فلم الهدى، عن اف أ؛عل.هم التكفر 







النساءسورة 

هاليهود• من يالمجيب ليس هن-ا ولكن قو، ورسوله افه يكتاب آمنوا الذين من مجلأ أمدى القرين 

الوذووأهواء ننتهي، لا ذووأطاع إقم الماطل• وأهل الخق أهل ومن واياطل، لز ا-من دانا موهفهم 
وأمواتهمأطاعهم من قيء ل لهم عونا وأهله الحق عند محيون لا ومم تزول؛ لا أحقاد وذوو تعتدل، 

وأهله.الباطل عتل دانا والتمرة العون محلون إثا وأحقادهم، 
والأسشاطات:الفواثد 

حقااياطل فجعلوا الخقاتق، وقلوا اياطل وآروا الخق، تركوا كط العمل؛ حض محن الجزاء ١- 
الخق.طنثرا كإ وجوههم، يطمس ذلك حض من جوزوا ياطلأ، والخق 

الشيثهب، بحمغفور الاوو_، من الشرك دون ما يأف ثوذذ لأما الأيامته؛ أجل من ( ٤٨)الأية ٢" 
ا.لخلمين.الوحدين لعباده ولاسإ الإنجاز، الحقق الكريم من يالشيئة العلق والوعد 

عليه.صاحبه مايتؤ إذا له مغفرة لا واته الشرك، جريمة عظم عل الآي١دتج دلت ٣— 
كبثرتهلرتكن ما عليه، عانيه ثاء ؤإن ذنبه، عن عفا ثاء إن ت تعال اف مشيتة ق كبثرة صاحب، كل — ٤ 

تعال.باض شركآ 
علالأشياء، بيواطن ااعالم محو إذ بتزكيته، العتد هو تعال وأنه تعال، اش هو الركي ه~ 

تما.حفيا 

سله.الء إعجاب س كحاJير ٦— 

النواة.شق ق الذي الفتيل بمقدار ولو الناص، يفللم لا افه إل ٧" 
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لايدمنشدبتر(آئمح، ؤ^؟^؛٠٠١^ذتإآقبوشمعفي<أثمشمحدمحنيهإأو؟آمئثم 
الككنبءالاإمن؛م ءاثيثا ئثد ثثييء ءائهثِأق؛'من عا عق قاس ٢ ميا?جأ آقاس 

.١عئهم،^*^١ وكق صدعنه ثن ويتبم ثن ممكاعظيتا."ئنيم وءايثهم وآتتتمة 
آتدابقدومأ غؤداعيرتثا توعثأ ثويهم مثآيثن محدرلم^١ر١ سوئ ^٤آؤنكمئوأث١ممثا 

عتيآاثن محنى حكت ؤعمواأكيطكءسندائت ث١منيأ اثع؟ "ممحثا َةذعيئا أقم إمحكن 
ظليلا.هطلا ثْلهرآيخاثم محتيبجآآجلإف؛آأرنج 

■المؤر 

عليهموأحل رخمته، من تعال الله أبعدهم أن الثضعة، أفعالهم عل اليهود يجزاء سحانه أخثر —ثم ٢٠ 
•والآحرْ الدنتا نمثرآل الله دون من نحدله فلن مصره هذا يكن ومي نقمته. 
اللهعبادة من أفضل الأوثان عيادة أن وهواعتقادهم الشديد، يالخهل اليهود سحاته وصفح وئا —  ٠٣
ولألغيرهم؛ دون هم أنفوحثهم وتخلهم، وؤلغيامم لقللمهم اثلك؛ من لهم حظ لا انه وصمهم تعال، 
يجتمعان.لا والبخل اللك 

كلهالختل يكون أن يتمنون فهم البخل، من أسوأ هو الد.ي الحل. عل تعال الله وبميهم ثم — ٠ ٤ 
علمحمدأ. حدوا لدا لهم؛ ئ فضل لأمة يكون أن بمثون ولا عليهم، الله فضل ققز ويريدون بأيدبم، 

والأنصار.الأعوان وكثرة الحكم، ورئاسة الدولة وزعامة والحلم، السوة فضل من افه آتاْ ما 
فهممحمدأه، عليها حدوا الش الأشياء أجمية من ويقلل الخد، ذااث< غ يا ما تعال الله ثى —ثم ٠ه 

إبرامم،لأل همدا مثل آتى تعال اله دهم، كثثرة، وأمثال نظائر له إذ أحهلووا؛ فهل. أوق، ما عل بمدوْ إن 

الأحكام،تثريع عل المشتمل الإلهي، الكتاب الله وآتاهم إمماعيل، ولدم ذيية من لأمم منهم؛ والعرب 
ودليتهكإبراهيم الأنياء وأولئلئ، وذييته، أبنائه j، العثليم والمللث، التشرح، أمرار فهم هي الش والحكمة 

مآم، م( منهم بل برّالتهم، خميعا أممهم ئومن لر الملك، وإيتائهم بالقوة اختصاصهم من بالرغم 
الأممل الله منة فهده قومك، موص، من — قو محمد يا — تعجب، فلا كفره، عل وظل أعرض من ومنهم 

وبثساللقلى، الثديية المسعرة النار ل حهنم عياب مكقاهم الدنيا، ق عياب يميهم لر ؤإن أنيائهم، هع 
الممير.

ناراسمليهم بأيه بآياته، للكافرين أطء بإ ذللت، أتح ؤثوثبمبيثد.سه قوله: ذكر وئا - ٠٦
يتقطع،ولا العياب لهم ليدوم غيرها؛ حلمودآ تدلها حلولهم احترثمت، كال،ا الحرارة، مديدة الوقود عظيمة 

.١٢٢٤



التاءصورة 

١^حتم ثم وفاقا، جزاء اساُب، عليهم كرر وتحين؛ لهم وصفا وصار والعتاد الكفر منهم تكرر مكيل 
يعدلإلا يعدب لا حكيم يالجرمين، يريده مما ثيء عليه يمتغ لا عرير فهو والحكمة، العزة هما بصم؛ين 

ستحقه.تى 

الكافرين،عل الحرة وزيادة اكابلة، سبيل عل الوّْمح، بوعد أعقبه الكفار وعيد تعاد ذكر ولما " ٠٧

نحتهامن نحري جئامته مريعا رب|م ميدحلهم الأع،ال، صالح وعملوا ورسله، يالئه امتوا والدين ت فقال 
عنهايغون ولا يرولون، ولا محولون لا أبدآ، فيها حاليون ومم الدائم، بالنمم فيها يتمتعون الأتياد، 
الحديةالعيوب من بريثاتر أزولج وخم المالح، لعمالهم حزاء نحجر؛ ولا سأم ولا ملل فلا جولأ، 

لاحئظليل، مكان ل ونجعلهم الصفو، أويكدر المزاج، يعكر ما فيهن فليس الثديئة، أوالطاع والخلقية 
دائم.ونعيم كاملة، نعمة وتللئ، برد، ولا قيه 

والاسساطاصالفوائد 

ولاتتعدامم، لا ورحته عليهم، مقصور اممه فضل أف يظنون محدوعون، مغرورون قوم اليهود ~ ١ 
غثرهم.يستحقها 

بسرعةالثواب نحقق ليفيد والسين؛ ا،لومثين ثواب وعن ه سوف ظؤ ب الكافرين جراء عرعن ٢" 
عذابمن أشد عداد_ه ق يكونون قد الحشر أهوال ز لأمم للكافرين؛ التثلر العقاب بعد ويبج، ويقين، 

النار.

يالحنايت، لهويأكل مغموم، وصاحبه مذموم، والحد اليهود، أحلاق أسوأ والحد البخل ٣— 
الحف،.تآكل١نر 



التاءسورة 

ضيآآئت محموأأدىدلاجإف آن قهترديراآن؛ى أهيهاوإدا إق ودوأآن لأثركم زآقث إؤ 
لإنيإآؤ دأ؛يعوأآلنسودإٌآمحم ء\مواممعؤأأثل كآ؛؛اآثمين ا؛©؟ "معابصقإمءإنآئتَكان يثتؤ 

٥"حيدولحس^٠^" محنوثلأسوادده-آ'لآ*ميج ^^^ْإقآسداؤسدللكأ محنعمفيسء 
أنيثحآكثوأيّمذوف ملك ين ي وثآ يثآأنيلاإ0ث ^١ ١٠أدهم ثثبمتوف آثمتدثت> ئرءق ألم 
يإدامد ٢٥؛صلنلأيميدابجأثم أو< آلتغثئن>ن ءوثربث لم هآظءأ ومدردأأن ألْلنعوب إق 

?0■تشدون.سسلآ\ آلصقن زآت \)بمحلي نأئ ثمزدآضُ تآ مث\ق'\اح 
إنلأقؤ عيمزن ،*/ق ئؤ خوطب ي—ماهدمت مييتة إدآآصنمهم ذكنت 
وشد-ءءلهم عنهم قأثرص قويهنر ينثمآسَماؤ، أثمم1كث> أولنجش ?0 وموييئا إئ؛ثذن\ 

وؤ^?--٧آلم" إلاثكيغ >و>غؤ ين وثآأرسث1ثا ?0 يى ولا يهنؤتحليهب 
وجدوأأسثآنتعمترله-ثِآؤثزلت أست يثتأأسهت!رمجاثوك محيآينترإذ 

محدوألا ثئ يتهن مثا قذ٤يث -ثئ ثلأورممىثُيؤبجث ?0 وادتانحث 
هومشوأثث محا,هتاقضيت أسسهم قآ 

*المرٍ 

همالة الصا-الأمال من لع«اين وجههم الصالخات، وعملوا الذينآ،نوا وعد بحانه ذكر — ٠٨
أوولايات أونمادْ، تعاق فه حق أي عل موم لكل والخطاب بالعدل، الناس ب؛ن والجكم الأمان،ن، أداء 

شارعهالأن ثمارهما؛ ودي الدارين مصالح عل لاشت،ائا ونواهيه، أوامره افه ملح ثم أوعيرها. أموال 
يعلمون.لا ما العباد بمصالح ؤيملم خاب، عليه نحفى لا الذي المر السميع 

النول:-بج، ٥٩

بنض ء1د رلث،ِفي ت هال، ه أمح، وؤه دآيندأأؤوث، آق" ؤ عيأ اطه يقص عباس اثن عن 
(.٤٠٨٤برتم الوحي، بدّء كتاب، اJخاري٠ )صحح ثرية. اليثرةوِفي بعثه إي عدي بن مص بن حداهه 

وأطبعواشرع، ف،ا اف أطيعوا ةالت الولاة يهناعث الرعية أمز الرعية، ق بالعدل والولاة الرعاة أمر و،لا 
وأولوأنتم اختلفتم فإن صحيحة، ولاية لم؛ن الأمور من أمرآ ول مص كل وأطيعوا أمر، فيا الرّول 
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أحنوذلك الإي،ان، لوازم من هذا فال والسة؛ الكتاب إل فه فارجعوا الدين أمور من ثيء ق الأمر 
والآحرة.الدنيا ق لكم عانه 

النافة؛نحال من تعال ينجب أنه ذكر الأمر، وأول ورسوله اش يطاعآن ا،لومت؛ن أمر ولما — —٣٦ ٠٦ 

الشؤيaلانإضلال من ومدا رسوله، وستة اف كتاب غير إل يتحاكموا أن ويريدون الإيال، يدعون الذين 
الخمورمن مرمم كانتا وإذا إعراضا، يعرضون رأيتهم ورسوله، اض حكم إل تعالوا لهم: فيل ؤإذا فم. 
بجنايةاتوا إذا والحرة الغم ثلة ق حالهم يكون فكم، الحال، مده عل الملامة أوقات ل الرسول عند 

إلاالحتاية يتالك أزيتا ما الكدب: سيل عل باق وبمالفون ابوا، أم شاووا جاووك ثم متالث،، بسبها حافوا 
عنفأعرضن يعلم• بجا دسيجازبمم والعداوة، والغيظ النفاق من قلوحم ق ما يعلم واف الخيرواكالحة، 

ماكل يعودوا أن عليهم وأئكز دارجرمم، اف بعذابا لحومهم وأعذارهم، أبجامم ونول معاتتهم، 
فعلوا.

Iالنزول >ابسا — ٦ ٥ — ٦ ٤ 

مثالأريل• ثم انق، ربثد يا اليث.ت هئال، الأئصار مى رجل الربين حاصم ^ ١٠ه روة عض 
هآخسئالزتو: ءق١ل ألمك،• ئأ \ذيذ3 الماة بميغ ثم زبمت انق:ا قو: ققال عئتك. ١^٠ !نه 

سعسنقسامثسهّذواك:ؤ هدْالآيهن3دث،ِفي 
(.١٢٣٦ برتم الأّفل، مل الأمل شرب باب الخاوي: )صحح 

\ر1اكف

ولوؤإعانتثا. بتوفيقنا ليطاع إلا رسول من أرسلنا وما فقال: الرسول. طاعة عف سبحانه حث، ثم 
اففاستغفروا جاووك تعال، اف حكم غير إل أويتحاكمهم لقضائك، بخهلهم أنمهم ظلموا إذ أمم 

والتوفيقالتوبة شول ورحهم عليهم، كاب ذنوحم، غفران ق فم وشفعت، إليلثا، واعتل-روا بالإحلاصى، 

ومعأمر كل ل رسوله بمئموا حى يو.متون لا إمم المّيمة بنمه تعاد م أقثم عليها• والثواب لها 
ثمتحكيمه، بعد حكمه من يسخهلهم أو تحكيمه، عن يصرفهم حتخ غير من ونجادب، نزلع ميه بينهم 

والباطن.وانقياد؛الفلاهر نقى، وطمأنينة صدر، يانثر!ح تسليأ لحكمه يسلموا 
والاصتنياطامتن،:الفوائد 

عليهوجع دوكه، داممتج الحاكم ببم،ا قام إذا الإسلام، ق الراشد الخكم أس من العدل و الأمانة — ١ 
رعيته.قلوب 
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عنأهلها إل الأمانات بزي الأمر وأطلق الناس، محن للحكم اكمدي بحالة بالعدل الأمر مد ٢" 
بينالخكم ولاة به يزمر فإد،ا العدل بخلاف لضرْ، أماته بيده تع أن من قفلو لا أحد كل لأ0 القييد؛ 
ذلك.لول أهلا أحد كل وليس اكاس، 
الخق.وافقوا إذا واحة الأمراء طاعة ٣- 

به.اكمود حصول يقلن ب،ا وعظه ز ؤسالخ مرآ، ينصح العاصي مقترف، أل عل دليل الأيات ق ٤— 
جهةس ددْ كان سواء الإملأم، عن فهوحادج الرسول.، أوأوامر اف، أوامر س شيئا ئد مذ ْ~ 
التمرد.جهة من أو الشلش، 

فيها.ومتيوعآ الشريعة، تالك< ق مaلاءا ليكون شريعة؛ إلاومعه لارسول أثه عل دليل الأيات ل ٦" 
مطلقا.و0ل\ءتهم أمر اف لأن عنه؛ وينهون به، يأمرون ونيا اطه، عن يئغونه ضا الرسل عممة ٧— 

دلوقثيم إلاظسث ممتحْ ما ثني.؛-؛رمح؛ أدآح-ر-حمأ أثث-تقم آثثأوأ أن أئاَكثبمتاعيم ثؤ وؤ 
.كظيث\ لأممهم ^!١ 0؟ ثآشدئفهثا محر خج آهرثتيأتأ؛زقظولهدكان 

مذعنيم أئث أقم ح ؤال؛سود آيده تهبج وثن ?0؟ س-ثقيثا منرطآ ووديمهم 
منىآثممل يهف رفقا ^وكك، ؤبمثن ؤآضتيجؤأ وآلشأدا,ه والفد.ذ\ذ آتنتثذ 

•المسذر 

أنعليهم فرصي لو اد4 ذكر فقد عصياتم، عل عظيأ توبيخا ، آلتا؛_71سحاته ويح ثم " ٦٨٠٦٦
بميعل ذس فرض كيا ديارهم، س عنرحوا أن أو بعضا، بعضهم بقتل أو بأيدبمم، أنفسهم يقتلوا 

ماوتركوا به، يؤمرون ما فعلوا ولوأثبمم القليل. إلا منهم بميغ ل؛ العجل، همادة س اشبوا حنن إسراتيل 
الخنة،فضلنا من ورزقناهم تصديقا، وأشد الهي وارتكاي، الأمر محالمة من لهم حترآ محان عنه، ينهون 

حقا.الإصلأم دين إل ولأرشيناهم 
دارينكثه جلذ اف فإن ورسوله، منه اف ماه ما وترك ورسوله، اف أمره عمل؛ها ومذ ٧" "• ٦٩
الن.ينارصا.يقين ثم حلقه، واختصهم؛ا.ءوة بوحيه، افه فصالهم الذين للأنبياء مرافقآ وكبعله كرامته، 

افسيل ق قاتلوا الذين والشهداء بيقينهم، وصدقوه الحق فعلموا الرسل، به جاءت بط تصديقهم كمل 
ؤإثإوعلانيتهم. سرائرهم صلحت الدين الصالحون وهم ١الومتين، وصوم فقتلوا، اف كلمة لإعلاء 
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فهمالخنت ق معهم اسواتهم وح عله، وأعامم لذلك< وفقهم فهوالذي اش، بفضل النازل مده اس،حقوا 

1؛ؤإن المتقية، بيده وا ئثيالذين أن إل للإشارة ه عليما وكئ،ش ؤ بقوله• والتذمحل المنازل• ق متيايتون 
منهم.علم ما قدر عل ا-بمزاء فهويوقيهم بيد0، والخزاء يعلمهم الد فإل الناس، يعلمهم 

الفوايدوالأساطاص

الأنفس.بقتل تعال اض فرنه إذ الديار؛ س الخروج صعؤبة عل دليل الآيا'ت، ق ~ ١ 
المصيثة،إصابة دون تعال اش حانب< إل الفضل إصابة ية نق ^ ١منكقإفئسل وين ؤ ت تعال قوله — ٢ 
تعال.اف ْع الأدب لحن تعليم 

ه.لرسوله تعال اف طاعة فضل بيان ٣" 

الطاعة.بالواوق تعال الرب عل الرسول عطف جواز ٤" 

منأفضل والصديق اكئ.يق، من أفضل فالشي الأدنى، إل الأعل من الرتيب ( ٦٩)الأية ل ٠- 
وهكذا.

دنؤإن جميعا أوآنمروأ ثان، ياظروأ ج-يءرلظم حذوأ منو١ ١٠الدمث تآ؛را يؤ 
محسلولن ثإ-يدا معهم محّأمح عإا,إد هي■ هاث< ممحاتة آصثثةقّ 

عظث.همعهمهتغآقث ثسدُسدة دمت.يهلإ' لتمولنَكآنمح قث؟ئه 
المؤر.

تقؤيةمبما محصل الم الطاعات أعفلم ق رعبهم رسوله، وطاعة طاعته ؤ الومتين افه رعب لما " ١٧ 
بجمحلملاقاته والامحتمداد التأهسج وأحد العدو، من والاحتراز ياليقفلة فأمرهم ا-لجهاد، وهو الدين 

والخريجأشهم، س تمكنه وعدم وقومم، مكرهم تدفع ؤيقتالهم، عل يستعان بما الخي الأسباب، 
ولاواحدة، كوكبة محتمعن أو شص، جهات، إل مرية بعن• سريه متفرقة خماعاته ق عدوهم لخهاد 

التهلمكة.إل بأنفهم فثثئوا يتخاذلون، 
الذينالصف، ق الندئين الخد.لين المبشن المعوقن من الخدر أحي• صرورة عن أحبي نم " ٧٣— ٧٢

علاض حامد-ين بقعودمهم، فرحوا وهزيمة قتل ١^٠٢>، أصاب فإن غبرهم، ويقلون الخهاد عن يتثافلون 
يكونواأن تمنوا وغنيمة فع الذمين أصاب ولئن والشهادة، ة والثل. البلاء س الومتين أصاب نجامم؛ثا 

ولاالؤمcن، معشر يا منكم ليسوا كأمم ذللئ،، غر قصد ولا رغبة لهم ليس المغانم. لجم فتتحقق معهم، 
الإيان•مودة وبينهم بيتكم 
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التاءسورة 

والأسساظت:المواتي 

راجمةالإمام دعا إذا صر ١— 

الخدرمواجمة من الساطؤ ذم ٢— 

بحصولهايفرحون مقارهم، ودي مصالخهم حيع ق مشتركون الوْتين أة الإي،ان مودة مقتض ٣— 
بفقدها.ويألون الومضن إحوامم من غثرمم يد ولوعل 

انفه.عل التوكل هومن طلواجهته اللازمة ١لأصلحه ؤإعداد الخدو، من بالتحزر الخدر أحد ~ ٤ 

يرىما وهق عف الخدو، لقتال( الضر إل الناس الإمام دعا إذا الخلو، اقتاا، النهوض وحوي، ٠— 

الخركة-تطور واحتهالامت، الخلووامتعداداته، أحوال( امتطلاع معتمدآعف مصلحة، الحربيرمن القاني 

سخيؤ(ؤ، يقنتل( وملن الدناأُلآجرء الحيوْ دئروُك\ ق ثعنيل< هؤ 
مؤححلمستماعنيرن ؤأ آش سيل ؤ< تتثبخوى لا لخ وما أأج^أأ عظمأ أجل ؤته ذسورا يئيتا أو فثتل ته لا 

وإ£اهثظ كامن وأجعل آظارذنؤك هتده مشامى رثتا مواون اك>بم محألوياي؛( وألئأتا.؛ النحافي( 
يتمملؤثؤ،وآفي،كفّريأ ؟يمنلوني(م؛يلآش أفيئ(٠١٣قوتكمّمإؤاجملكآمن 

أدأهمآزرإثرآؤ؛نأنللأم'محوا أوأ صبمثا إن'كدآلقثلتيكن آلئ.تطتي أو؛لثاء يمثثالوا الثكتو>؛، 
أوآسدمحثو0أتائكحشؤمم ؤ؛يىمثأم  ١٥٢١عكيثر٢^ةث\َةبأآ( وءامأألرؤوْ ثنجعواأمحاوْ 

تافيتلآلآحِممحه

ذكادؤثلا آلمرم مهولأي حال( عندآقي ئ هز<'ةل •وندكُ ثذهءيل( يتولوا متثة ضبهم يإن يذهندأش 
هحيننا يمثهون 

■المسهرا 

الحياةسح ألت أراد من اض سل ل فليقاتل فقال،: فيه، الترغيِج إل عاد الخهاد ز الشن دم ،٧ - ٤٧ 
العليا،مي كلمته وجعل اف دين أعز قد يكون لأيه منها، وعوصأ لها نمئا الأحرة وبجعل ؤسدلجا، الدنيا 

ميوتيهافه فإف هويعدوْ، أويثلفر عدوه، به فيظفر سيله ل يقاتل ومن القف. هي كفروا الدين وكلمة 
كرامته.دار أبدآل حالدآ ع؛د.ْ من أجرآعفليأ 
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التاءمورة 

لهملمس الذين والولدان والنماء الرحال من لمتصث؛ن استنقاذ عل الوتن اش حئ ئم س٦٧— ٧٥
إقفيلجودن ديتهم، عن ويمتنومم بمديلمم كانوا إذ أعدائهم، من نالهم الذي الظلم من والتعة، القوة 

حيرلدنه من لهم فجعل دعومم، اد؛و4 فاتحاب ونميرو وليا لهم محعل أن تعال يافه والاستنصار الدعاء 
التمر•أقوى وثمرهم النول، أحسن فنولأمم محمل-قو، وهو وناصر، وئ 

يقاتلونوالكافرين الحق، كالمة إعلاء لأحل يقاتلون الومذ؛ن إن فقالت القاتالين أمام بحانه نهق نم 
^١)،؛عدوهم، صنم، لهم ونهق القتال،، عل أحرك، مرْ حئهم ئم للكفر، وتزييتأ الشيطان لوسوسة اتياعا 

وتأييده،اش ثمر يقاوم فلا صعيف، الشيهنان وكيد باق، لقوتكم تغليونمم فإثكم الشيطان؛ أولياء فقاتلوا 
كاذبة.وأماي غرور إل يرجع وعزم الخهاي.، عل به وعد وما باض، إي،ان إل يرجع عزم ب؛ن وشتان 
Iالنزول مستح — ٧٧

ئئالواتبق ه انيث أٌدا له' وأصحابا عوب، بن الر*همن عيد أف عتها• اش رصمح، عباس ابن عن 
الثومثقاتلوا  ١١٥بالتفو، يأت إي هقال،ت أذلة، صرثا آمثا قليا منركوف، ويلحن عز ,ق ئ إثا اي، ُثي يا 

ألمنوهوأمننا أؤ؛نيل آزرإث ؤ ه•' اف قآئرل، ه^قموا، بالقتال أمز الديته إل ١^ حوله قليا 
•^ ةئثونألشاس عثإثرآلإنال،إعامءؤ،تمم ثلثا'قث ألرةوْ وءامأ 

الإسناد(.صحح الأJانيت قال ٣، ٠  ٨٦يرتم ابهاد، وجوب باب السّاني، )سن 

التفرت

بأسالوبذللثح من رسوله محاطيا سيله، ق الحهاد من موقفهم الصحابة بعضن عل اش يعتب، 
وأعدواوقته، تحن فلم عنه أمسكوا لهم: فقيل )مكة( ز وهم القتال طليوا الن-ين محي تحلم م ااتءجي،ت 
هتهمءإ١ئمان إذا الشرك؛ن، محال ءالهم محرض يلئا المشركين، أذى عل والمجر والركاة بالصلاة أنفكم 
فقالواتالخوف، من نفوسهم ق عثا وأفصحوا أسد، أو اش من كخوفهم المشركين، من الخوف ق بمالغون 

منفيه كئا ئ راحة لأحد قربتح، ومت إل بالقتال الأمر عن أمقشا هلا القتال؟ علتا محَفرصت ياربنا 
١لآحرةوثواب زائل، وموقليل هوْتإع تنشدونه ما محئدت يا أجبهم مكة؟ كمار مع والشقة - الخهل 
قليلا.ثيءمهماكان أي أء،الكم من ولائتقمون بميامته، اف حاف لمى عفليم محر 

قولوكتم ملاهيكم، الومحت، فإن عشم مكان أي ل بالقدر: الإمحان منهج لهم نمال اش يوصح " ٧٨
قو،اش رسول إل بوها نمصيبة حم نزلت، وإن تعال، اش إل بوها ننممة تصبهم وإن محصنة، قصور 
حديث،؟أي يفهمون لايكادون هؤلاء شأن ما والشر، بالخير اض من ابتلاء ذلك كل بأن أجنهم 
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التاءصورة 

والأساطات:الفوائد 

هنفؤيكرم العدو، يقتله أن إما الأموين؛ أحد عل ه نفيوؤلن أن اش سل ق للمقاتل يتيغي — ١ 
والدين.الحق فيعركلمة يه يظثر أن ؤإما بالشهادة، 

لآب١ئهمإرغاما الكألفين غير الولدان أذاهم فقد؛1^ الثلالين، ظلم ي'ثممح مالغة الولدان اض ذكر ~ ٢ 
افاستزالألرحة دعائهم ل صبيامم يشركون كانوا المتضضن ولأ0 بمكامم، لهم وبقة وأمهامم، 

الاستسقاء.ق باحراجهم الئتة وردت ي لرينبنيوا، الذين صغارهم بدعاء 
الشيهنانأولياء كان فإذا وا-بملد، الصبر مراتب بآعل يثحل أن اش سل ق للمجاهد يبغي ٣" 

أول؛دس.فأهلالخؤ علباطل، دهم ليقاتلون يصبرون 
الضعفوصف تقرر عف الدالة ^ وؤق١ن ^ ^إة ٠— ه هبيثا ؤإن'ةدافتم، ت تعال قوله أكد " "٤ 
.واجهةي قوة الومتين يرد محا التفوصى، ق المعتى هدا لتقرر الخمله؛ اسمية مع الشيطان، لكيي 

الشيطان.أوبء 

وثوابه،فصه ق الترغسب متهات متنوعة مسائث، اطه سييل ق اجماد عل الخث ي القرآن سلأئ< ه— 

قعودهم.القاعدين يتع لا أيه والأحبار تركه، عقوبة من والترهيب 

بمعظمهمالإخلال إل جعوا لأبم النية؛ إل اخئاب من التفات تعال:ؤ;إنمحيم قوله ف ٦- 
اش.بإذن ^٥٧٤ أرسله النبي جء الرسول ْع بالأدب الإخلال عال، تض 
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النماءمحورة 

ثهيدايبمتولأولإز،أش ئثسك متتةِمحن حسثوذزآضوتا\صتابكين تايامماين 

ْلاعهديمولورك ُأو؟ حفيظا ار'سلثكعلتهم ثما مون وش آلله يلث؛؛ قثد ،؛^؟، ٥٢ؤج ئش 
3أءِشملمولإ|وواس'ةئشماث؛ثين ؛، J^5>£ةتأقى تثثم عائمة يثق بمرروأمر^عنيق ^٥١ 
أحتساؤجدوأفم غيوآش عتو محن ولو'كن آلهمءاة توبثون ^" ٥١اؤأر خيايُ أس وهن ممي أؤ 

وإكآوول وأوردآوهإث< و.إداجآءهمأوُ »==^؛؛، 
^ؤآيلم؛رإلأمحل منبم لتلثه\ؤتيمتئم ألأتي 
40محلا 

المرٍ«

والخير،اكحاة سييل سلك، حش وتوفيقه، ولطفه ورخمته الق، محفل فمذ حسنه من أصابك، ما — ٧٩

والاّمحترشادوالحكمة العمل سيل تسلك، لر لأيك، أنت،؛ عملكج ومن محيلك، قمن سيئه من أصابلثج وما 
صدهك،،عل شهيدآ اش يكون أن وحسيك، للعال؛ن، رحمة رسول محمد يا ويعثناك الإلهية، الجداية بقواعد 

وعظدآ.كمرأ الحق من عليك وبجا إياه، سلغهم بجا وعالر وبينهم، بينك أيضا وهوشهيد 
حيعق عصمته عل دالا له، عصيامم دوام من ، وعثففقليه.، ليكن مرهيآ مرغيا قال يم " ٠٨ 

إلاأؤليع ما الحقيقة فهوز اف أحكام الخلق إل ميئغا رسولا لكونه الرسول ي،تي مى ت ومكناته حركاته 
أرياكبل وأحوالهم، أع،الجم لتحفظ عليهم أرسكاك ما تزل وتن اض، إلابتوفيق لايتكون وذلك اف، 

وناصحا.ومثينا مبلغا 

فيهايقع لا حالة إل وخلوا حرجوا فإذا صدك، كانوا إذا الطاعة لاك يظهرون المنافقون فهؤلاء -  ٨١
وجهثم الخزاء. أتم عليم وميجازتيم يدبرون، ما علميهم ■بممظ وافه طواغيتهم، مآكر ودبروا بيتوا عليهم، 
منهم،ولانحص بأس،ائهم، نحير ولا منهم، بالانتقام نفك ث تحث• لا ^١^ ه، لرسوله الخهناب سيحانه 
وناصرآولثا به وكفى ومدرة. علما المحيتد مراده، عن ثيء نحؤج لا الذي عل وعتره ثأيبمم ق وئوثل 
إليه.وأناب عليه، ثوثل لني ومعينا 
عنه؟يعرصون فلا الوحي، من عليلمثج نزل ما يتأملون أفلا القران! يتدبر عباده امرأ تعال يقول، — ٨٢

ولووالكيال، والمدق التناسق فيه وحد معانيه ز نثلر مى فكل نوره، وبمّني برهانه، يظهر يدبره ففي 
والقصور.والكذب ، الاحتلأففيه لوجدوا اممه غير صد من القرآن هدا كان 
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التاءسورة 

لهميبض إل وينشرها: يمشها :يا مخر نحققها، مل الأمور إل يائي ثن مادمنكرآعل قال - ٨٣
فيهالذي أوبالخوف، وسرورللموتن، بالأمن يتعلق العامة والخالح المهمة الأمور من أمر حاءهم إذا 

والعلمالرأي أمل وإل الرسول إل يردونه ل الخم، ذلك بإشاعة يتعجلوا ولا يشتوا أن عيهم، ممة 
ونشا٠٧مصلحة إذاعته ز رأوا فإن وصدها. المالح وبمر'قون الأمور، يمرون الذين العقل، ورجاحة 

مملحةأوفيه مصلحة، فيه ليس أثه رأوا ؤإن ذللت،. فعلموا أعدائهم، من وتحؤزآ فم، وسرورآ 
علمهوورايث، بالرسول ورحمته عليكم اطه قصل ولولا يذبموه• لر مصلحته، عل تزيد قصزته ولكن 

منكم،قليلا إلا الشي3لان ولاثبعتم السامين، أمور واصمحلت، الدين، بيضه هذه باثاعامم لأنشحت 
الحق•عل الشاُت، من دمهم يا قو اف من حقفلآ يئعونه لا فاثم 

والأسشاءلارت،تالفوائد 

القلبق الإيان ويزداد ■محم، كل بتتتج وبه والعارف،، للعلوم مفتاح لأيه القرم؛ يدثر وجوب، — ١ 
وبمتدة•وعملا ازداد فيه تأملا العيد ازداد وكليا شجرئه، وترمح 
والامتدلأل.الطر إل الدعوة ٢- 

القرآن.معاق ثعلم وجوب ٣— 
إلأقرب فإله لها، أمل هو مى ابام، والنوازل العفلام الأ-ءدا'ث، ق التياحث، ق يول أن يشغي - ٤ 

الخطأ.من للسلامة وأحرى الصواب،، 

المعلنة،الأحبار عل العامة الرقابة وضرورة وحكايتها، روايتها قيل الأخبار من التنمتح وجوب، ٥- 
الكاذبةبالدعايايثه لاتتأثر ْتءاسة، متيامكة قؤية إبقائها عل والعمل ووحدتما، الأمة أصرار عل حفاظا 

المغرضة.والاشاعا^، 

العلياء•عل واجب، لأستتياؤد ١ أن ه يثثم يثنيكلؤك ق-تي ١ أثلمه ؤ ت تعال ةو.له دل، ٦— 
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التاءسورة 

الخماَكثثوأبأس كةث_، أن ألله عش ألوِتى و-مءى يئسك ^٠ أشسيل ؤ، قنل ثؤ 
يثمعومن ضبب لأُ كفير حمتت شقثعه ئئثع ش ُأو؟ وأشد؛^٨٠ بأسا أنمي وأس 

يبجاش؛وأهسن هعإاءشمسثاأو^ُ لدركمل مجي سيثه سشة 
محؤرئب ي بجي'أثممت يجثعشمحرإق ئث محُ ئ لنت م حسئاأورأس عقَؤو«سؤ آهمجان ردوحئإن آؤ 

حديثايزآتي أصدف ومن 
■الشطر 

سماذلث كان لغثرهم، وتئييهلهم إتفسهم، الخ^^د عن لتماعدهم ا،لقثصي نفاتمهم هفص ؛هت ولما ~ ٨ ٤ 
سيلق محمد يا فقاتل ءأ.ت فقال نافقوا، أو وافقوا إليهم الممات غير من غه، لأمره قو الرسول يمضي لأن 
نفسكغير لائ\5ثقئ الأعداء، عل الثلفر أرديث، لطانا وحدك، وتركوك ولوأفردوك يقاتلونلئؤ الدين اف 

وماالألوف، وحولك، يمحزلأ كٍا وحدك، نمرك ثاء فإن ناصرك، اض فان الخهاد، إل ثقدمها أن وحدها 
شدةيعفا، بعضكم وتحريمي اش، سيل ق بقتالكم يرد أن اش عسى القتال. عل التحريضي إلا ^، ٠١۶

والاحرة؛الدنيا ق عليهم قادر وهو ومعافية، تعدييا وأشل وعزة، قوة أشت. وافه ٠ وقوبم كفروا الذين 
الحمح،•عل دجرأمم لكفرهم 
منيتيعه وما ؛، ٠٣١٠١١عل الحق بانتمار منه نمس، له كان خثر، عليه فيترتب أمر، ف؛، بمع مذ " ٨٥
تدبئ لدر عيه يكن سئة ل بمغ ومن الأخرة. و اكواب، من به محقر وبجا الدنيا، ل وغنيمة شرف 

يستحق.ويا مقصدْ، غحب واحل. جاركل؛ الشفعاء، عالغ؛أغراصرإ مملع تعال وافه ونيته- سعيه عل 
؛؛نوالممارب، اكواصل، أساب، من، الحسطت كالشماعت ومهم، وآدابما، اكحية ااؤمتين اطه علم نم " ٨٦
سئم،ما عليه؛مثن، الرد أو سئم، ئ عليه؛أفضل، الرد فااواحس< السالم، عليكم سئم فإذا فقالت الناسر، 

ثموكييرها، صغيرها وسثها، حتها أمالهم، العيال عف محفظ واف مقروصة. والءانلة مندوبة، فالزيادة 
المحمود.وحكمه وعدله يصله اقتضاه يا محارمهم 

فقال;القياهة، وهويوم الحساي، محل، ءز، تلاه؛الإعلام حسيبا، ثيء كل عف كان اف أن ذكر لما " ٨٧
أرواحكموارتقاء سمادتكم ذلكؤ ؤ، فإن ونهيه، لأمره والحضؤع مادته، ق يقصروا فلا هو، إلا إله لا اش 

فيهيكون في،ا ولا فيه، ييب لا يوم ومو القيامة، يوم إل ومحثركم سيجمعكم سبحانه وهو وعقولكم، 
فلاالكالخات، بسائر محيط ءل,أ عن، تعال كلاثه إذ ه، كلاما منه أمحدق أحد ولا الأمال. عل الخزاء من 

صادق،.غير محرم يكون أن يمكن 
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التاءمورة 

الفوائدوالأّتش1ظت:

ملمن الخهاد عن الناس يشيط الحط، الشفاعة مل من اش سيل j اكال< عل اكحرص - ١ 
الستة.الشفاعة 

•دسلممس الترء-بفياسةوالسلأمءلسمم؛،، ٢- 
الخرب.ل دلوكان عنه، الكم وجث اللام ذل محن أن إل إشارة الخهاد يعدآية اللام ذكرآية ٣- 

ؤلجث.سمحرإقوقوله: التوحيد، إل إشارة ه لامت ؤفقوله: متلازمان والعدل التوحيد — ٤ 
العدل.إل شارة إه 

أوحزمه.كرهه، فيإ تكون السيثة والشفاعة الثممع، امتحنه فيئا تكون الحنة الشفاعة ~ ٥ 

قوالغي وغثد اش غير كلام أثا ه ؤدمر<آصد-يىينأسمحكا منه: وحي لأيه اطه؛ كلام القرآن ٦" 
أوجهلا.أومهوآ .آ ءبمالوالكذب لاما.ق محتمل 
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ذسآضلآلأومنتهدوأ أثن أ|سبثودا يثاكتجآ أركثبم ؤآممه فثتؤن ؤ، آؤ ث ؤ
لهاءهادثقخدؤأقءزدأسناء محاز(آقثهآىمح—دثثسيلا?وآودؤأؤ 

ىولإ؛سووانبموثاجق ت\شثاوشو زوثخدوم .ثبمفي\شحغن ث;ابجا4< ثق 
آد<صدوتئم ثهرث جتآءهم أؤ يثق وثيمم مومو إك محؤف آقيث 'وأُإلأ شميإدلا 

آءأ

دلأموايأموق؛ أن تا-ملآنهمآجثيآقثءعيترتؤيههتتنيدون إوثأآلث٤م 
محَعح ةوأإ3محآم س م ^ن أكثدأمحأ اكتؤ محأ1ِق تا 

مه(صبما.ثثاس
متثأنمةإقِلمويأنمتلمو,يئاإلاحملتاوشهئثرمويناحملقائ3تيئرمؤتهممنؤودية 

مهميشؤرمثؤ وهدمديث ؤنَكمكث<بج،ءومحسؤجم ^٤^^١ ^٢^١^ ٠١
ومحموررمؤآه-إمحء ححؤ]ه ئديث تنتق وبتث4م بتنهظم ؤ، ين صقاق وإن 

ثيثاآممم وكرثت\ آقو يى مكثت ثكقا.4ٌيرت شه-سني كحدمحمسام ثم فمن ثويكتؤ 

^هُؤأعدكس\باظيثا.ه
التزولتسس، — ٨٨

ةذئؤئب.أفزقه: ققالت أصحابه من ئاز ت-ئ أحد قوإل الئ حتج تئا ئالت ه ثابت بن ثيب عن 
تيه:إداهمالثحاوتجاهم

(. ١٨٨٤برقم الخسف، ^^٥٠^٠٠ ٠١باب اليخاري، )صحيح الحديد• حيث الثار 
التمثرت

أىْع فئمحن، وتشمهم أمرمم، ل والتردد النافشن، بتكفتر اجمرم عن توقما ميفالمى تعاق ئال، 
ْعكمرهم ل وا-محلفتم فممن، ايافمن ق صرتم ئد الومنون، أ؛را لكم ما جلية: ظاهرة كفرهم دلائل 
عنصرفهم قد واش يشونه، تقطعوا أن عليكم بل شآ؛<ام، ق محنلفوا أن لكم فليس عيه؟ الأدلة تظاهر 

سئلواأن اسطاعتكم ق فليس العاصي، من واجترحوا الشرك، أعءاو< من كسبوا بجا عليه أنتم الذي الم، 
الأحلأؤ،من فيها اتعلح ما حلاف وغايات مقاصد عل تنصالوا أن فتريدوا الناس، نفوس ق اض محس 
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النساءّورة 

طريقصالاعن يكون أن حلقه ق قننه ثئض وس الأعمال، من عمرها طوال بته كما بتأثير والممات، 
الستقيم.الفطرة صراط هي واحدة ّجيلأ للحق فإل إليه، سلوكها سييلأيصل له نحد فلن الخؤ 

يمتعونلا هؤلاء إن  ٥١٠٠١من صدورهم ق بجول بط أحير عليه، وثيامحيم بصلالهم أحبر ولما " ٨٩
عليقخى حص حدوهم وتحدوا أمثالهم، تكونوا أن يهلمعون بل والثواية، الضلال من عليه هم يإ 

منهمبالبراءة أمرهم نم وضلالكم، كفركم يودون وهم هدايتهم، ترجون فأنتم عليه، أنتم الذي الإسلام 
سائرل ويشاركوكم جروا، وبما يؤمنوا حض المشرممن عل اعيونكم يأنصارا صنهم تتخذوا فلا فقال: 

قدرتمإذا فخذوهم الدية، خالج ل مواضعهم ولزموا اطه، سل j الهجرة عن أعرضوا فان شؤونكم. 
مهاممن شيقا بموق وليا متهم تتخذوا ولا الخرم، ي أو الخل j وجدتموهم أيئما واقتلوهم عليهم، 

أعدائكم■عل ينصركم ولانصيرا أموركم، 
للملمنمعاهدين يقوم يتصلون الذين إلا فقال: غائلتهم، دؤس مى المنافقين من استش نم — ٠٩ 

عنصدورهم ضاقت، قل جاووكم أو مثلهم، قتالهم فيمتنع بحكمهم ؤيرضون عهدهم، ل فيدخلون 
القمح،مانع، بأس كفئ بأن يحكم تعاد اف إة الأمرين- لأحد تتهمح فلا قومهم، قتال وعن قتالكم 

الأراء،من يلمهمهم بأن عليكم ثتئطهم ثاء ولو قلو-يم، ق اارءس< وقدف، قتالكم، عن وصرفهم 
ولرالفئتين هاتين إحدى اعتزلتكم فان فيقاتلوكم، ذللث، يرجحون به ما الأحيار من إليهم ويسوق 

للاعتداءتسلكوما سيل من لكم افه جعل فما أمرها، زمام وأعهلتكم الثلم، إليكم ألقت، بل تقاتلكم، 
عليها.

ولربالإسلام، بمتدوا لر ص فريمح، ُولأء فقال: دمهم ق وبالغ منهم، جاعة حال سبحانه ثى نم — ٩ ١ 
أرواحهم،عليهم علتح قد فهم والكافرين، المؤمنين بين من.بل.؛ذن فكانوا وقتالهم، أهل4 لمجالدة يتصدوا 

فهمالشرك، إل ذعوا كليا معهم، أو منهم أمم الفقتين من لكل يغلهرون عقولهم، عليهم وزحمتإ 
يقتنهمثم القتال، وترك السلم عل بالعهد ؤإما الإسلام، باطهار إما لمين، المحانتؤ يأمئوا أن يريدون 

شرويتحولون فيرتكون لمين، المقتال عل اعدمم معل أو الشرك عل فيحملموبم المشركون، 
وثأئكم،يتركوكم لر فان الشاق، عل سبوا قد فهم المرة، يعد المرة ٥^، يفعلون وهكذا معهم، التحول 

القتالعن أ؛ا-حم ويئوا لكم، نافعة تروما التي الهلريق عل المسالمة زمام إليكم ويلقوا الحياد، ويلتزموا 
بكا ذلك، غير لهم علاج فلا وجدتموهم، حبثإ واقتلوهم فخذوهم الدسائس، عن أو المشركين ْع 

قتالهم.عل ظاهرآ وبرهانآ واضحة، حجة عليهم لكم جعلتا وأولئكم والاختبار، ؛التجربة 

.٢٣٨ -
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الكفر،وسرون حداعا، الإسلام يظهرون الذين قتال أحكام سيحانه ثى أن ويعد — ٩٢
الولاءعل وبمالفوقم الئلم، عل ايلمن يعاهدون والدين الومنين، ثتال عل أهاله وياعدون 

فقال:الومتغ،، من قتله محل لا من قتل هنا يثن عليهم، لأعدائهم عونآ ؤيكونون يثيرون ثم والنصرة، 
الكبيرةهذه محرح أن يمغعه الإبان إذ ا،لؤمت؛ن؛ من أحدآ يقتل أن حلقه من ولا ا،لومن شأن من ليس 

أعدملما لأنه الإبان؛ أهل من رمة عتو فكفارته ذللث، هته وقع فإذا قصد، بدون ذلك يفعل ئد لكنه عمدأ، 
إلاالقتول، أهل إل يدفعها دية الرمة عتق ْع اِبمزاء من وعليه ا، نفمحرر أن كفارته كانت، مؤمنة أ نف

يغضاءولا عداوة تع لا حش رقلوبأم تهلييأ وحديت، إيإ لأما باختيارهم؛ ؤيمطرها عتها يعفوا أن 
وانتقىنقومهم طابت، فقد عموا هم فإذا يقتله، النفعة من يفومم عئا وتعؤيضا القاتل، وب؛ن، بينهم 

عتققاتله عل فالواح—، أعيانكم، من القتول كان فان القاتل. عل الفضل ةوك، همم وكانوا الحذور، 
ماأموالهم من يعطون فلا الم^ن، الممحاربون أعداء لأمم لأهله الدية ولامحي، فقعل، الإيان أهل من رقية 

الءمري؛ز، ٌتتابع؛ن شهرين صيام فعليه يعتقها رمة محي ل؛ فمي تمم• والتنكيل قتالهم عل به يستعينون 

لركأن قيل مامه ما وكان امتأنفه، شرعي عير يغثر يوما أفطر فإن النهار، ل لفْلار منها يوميث بين< يفصل 
إل،مفي التي، التحري وقلة التهاون، من تقومكم محيطهر عليكم ليتوب لكم؛ شرعيا اف مير ثوتئ ؛كن،، 
الشوالأدايح الأحكام من شرعه فيا حكأ يط|رها، \ ajالنفوس بأحوال عليا اض وكان اخنأ. القتل 

والأحرة.اكنيا ل سعادتكم إل ؤإرشادكم هدايتكم فيها 

موس،عل يعتد ومي فقال: العمد القتل حكم سان ق شمع ا-لذْلأ، القتل حكم تعال  Iv.لماثم ~ ٩٣
وطنيهعليه تعال افه مخهل ْع جنايته، حب، عل فيها ماكثا جهنم، فعاتسه حق، بغثر عمد عن فيقتله 

النار.ق الخلود ، JUالإيان؛،أهل عل يتفصل افه ولكل، له، العياب أشد وتهيثة رخمته، من 
والأمساءلاءت،:الفوائد 

باق.الشرك بعد الكبائر أكم س حق بغم المثل إف ~ ١ 

حانبوفج ه آثم آئل قهددأنى أف آربددث ؤ فوله: فج بالإرادة الومضن محاولة جانب، فج عم ٢— 
حمولتقربون يفالومنون الفعل، عتها ينشأ الإرادة لأل ؛ ^ ؤ بالود النافقين، محاولة 
م،يرئئ-ون لا الومنينؤ أئ يعلمون والمنافقون الناس، فهلره من قريب، الإيان لأف المتافقين،، من الإيان 
المجرد.بالود عنه فعم تمنا، إلا ١^٣١!، تكفير طلثهم يكن فلم إياْ، محبتهم متهم ويرون ديتهم، 
إليه،ويعير هته، صدر بإ ويعرف له، ؛^LJ<، حتى به يواحد لا الكفر محتمل قيء منه صدر مى ٣— 

يستثاب.ثم به، يواحد الترمه فإن 
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فقال:يكون، لا ما حثز ق وجعاه السالم، أحاْ السالم قتل أمز تعاق افه مول — ٤ 

ابحود.صيغة وهي اكفي، ي الٍالغة بصيغة فجاء مؤ,مثاإيذكا^ يقتل أن إثؤ.عتي 
كفارةمنها متتفلمة، بطريقة الإسلام ق الحرية تعميم عل حزصها الإسلامية الشريعة أمرار من — ه 

حيهنقص موت ق سئب فتى موت، العبودية وأف حياة، الحرية أن عل لهذا الشريعة سهت، وقد القتل، 
كاليتة.نمى إحياء ق عي العليه كان 

الذينالحائدون وكذا وقتيهم، السامين مع تعاهدوا الذين العاهدين إل النصئى قتال تحريم — ٦ 
قومهم.يقاتلوا ولر اللمين، يقاتلوا فلم الحياد، عل وقفوا 

وأهلالحرب أهل ؛ض )الهدنة( الوادعة مشروعية عل ؤإلأأك;زقبميلزفه تعال: قوله ذل ٧- 
المسامين.مميحة الوادعة ق إذاكان الإسلام، 

والممدق،.الدية العفوعن جواز عل ه أنيصئ.م_أ ؤإلأ : تعال قوله دل، ٨— 
وشهادماالثرايث،، نمق، لها لأن الرحل؛ دية من الصفح عف الرأة دية أن عف الطياء أجع ٩- 
(.٢١٠ه/ ت واز-حيل التثر )التفسير ٠ الرجل شهادة تصف 

استأنف،.عن.ر بلا يوما فلوأفهلر لشرائها، ماله يتسع ولر الرئة محي لر لمى متتابعين شهرين صيام — ١ ٠ 
يتأنق،.لر أومرضى، عيركالحيضى، وجا فإن اُبممهور• ثول، وهذا 
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\لك1ثلملقإثه=ظلم آ ؤ
ْءقنتمَةاوآإلكن \قانج ضني ما آلي 'ءرمشحألم-ومح تبمثغوى مويكأ أست 

مثوىض__ارا - تمملوث^ يما آقلآكاركث\ ةثتيرز>تث> آقم خنك مد ثن 
أ1جيجدمثأقي ثقل وآدقسعلإ أتولهن آس ّنجلي قا والمجهدة آلمرر ضرأوؤ، آلثييتف يث 

آ.ماعخليثاكئ -أؤإؤقدآقم ديحه وآصعترعئآلقعيي أتت؛لهتإ 
^^مظاتي1شأترهاؤا"©؟ 

تؤث4إةؤوف؛أهأؤلتيك ثئراحئ سعة محت آس »ثؤاآيض أنم ؤاآمحلإبج،داأوأ ثسثعتيق ئ لكلؤأ فمَكام 
سهلاولاهتدون جملة لأيسطعؤن يرث>آلإافيدأهاء للأآلستقعغ؛ن *جيا يبماءث 

'أجُه^ولإتأؤك>آسصاظدا 
الزلل"ّجب " ٤٩ 

علتك؛إ.الشلأم ققاو: له عنتئة ل دجلا النمحتذ ئى داس لقي <؛ ١١٥عنها اف رصي ءثاس ابن عن 
ه.ثويث ئثت كرتغ: ١^٠٤، تنك وأحيوا ققتيوة، قآحدوة 

(.٢٧٦٦برثم كتاب،الضد، سلم، )صحح 

الضر:

بمؤمنلت< إنك مككم: أهل من أته وأظهر يقاتلكم، ول؛ واستسلم لكم، انقاد لمى تقولوا ولا 
ؤننمكثيرة أرزاق اممه نمد والانتقال، التحول المرح الزائل، وحميامها الدنيا، منيع ابتغاء فتقتلونه حقا، 

دماؤكمحقنث، الإسلام ز دخلتم ما أول، قاعكم شاء، إذا فيعنيكم يثئمكموها يمد، ولا نحمى لا 
عليكمافه وقى اللمان، ق ئا موافق القلم، ز ما أف لمرفة انتثلار غير من الشهادة بكلمة بالتهلق وأموالكم 

تقولواولا القول، تعتبروا؛ثئامر وأن معكم، عمل كا الإسلام ق ااداحلين مع تعملوا أن فعليكم ؛دللث،، 
الذيالأمر من تينة عل فكونوا يم،، المن ، الخوفلأحل كان إنا الكلمة بيده التكلم عل إقدامهم إذ 

الشاJواعثا من قيء عليه نحص لا بأعالكم ■مثر ىُاد الق* إا< بالفلن• تأخذوا ولا عليه، تقدمون 
الفعل.عل عقزئكم 

غير— الومضن من افه سبيل ل الخهاد عن التخلفين، اوي؛غ، النعدم عن تعال اش نحبر —٦٩—  ٩٠
افهقمل والأنفس، بالأموال افه سيل ق والقاتلون — والعجوز والأعمى كالمريض الأعذار، أصحاب، 

الخنة،افه وعده والقاعدين المجاهدين الفرشن: من وثلأ الخت، ز عالية درحة القاعدين عل الجامدين 



التاءصورة 

الثوابومدا جزيلا. ثوابا والمال بالنفس الضحية من بدلوا لما القاعدين عل الجاهدين تعال اض وقصل 

لمىغفورا اض دكان فيها• ينعمون واسعة ورخمة لذنوبم، وتكفني اض، فضل من ابنة ق عالية منازل 
بعباده.رحيءأ تاب، 

النزولIسب — ٩٩— ٩٧

علاكركتذ سواد لإكثروف المنركتث، مع ثامحوا السلميرثا مى ثاسا أل اف رصي عثاص ابن عن 
مرمثتمإةأفيئ ؤ اف؛ دآازو< ثيمثل أويفزب مقتله، أحد.هلم قمين، ئه ؤوش الشهم قوهر افث زسول 

(. ٤٥ ٦٩برقم الوحي، مماب اليخاري، رصحح \لثقختكهظايئأصم؛إه. 
التفس|ارث

أرواحهمتقبقى الذين فدكر الجهاد، عن قعد من بعقاب أتبعه الجهاد، عل أقدم من ثواب ذكر ولما 
الحيث والفللمم، الذل دار ي بالإقامة برضاهم هم؛ أنفظار كوئبمم حالة آجالهم انتهاء حغ، اللاثكه 

رمحهايعد الملائكة لهم تقول وتأييده، ونمره دينهم إقامة من يتمكنون ولا الدينية، أماخم ي لجم حرية 
ولرالهجرة، عل قدروا هم إذ منه، ثيء j يكونوا ل؛ إيبمم أي: دينكم؟ أمر من كنتم ثيء أي ل لهم: 

عنفعجزنا لتا، الكفار ، لاستضعافديتنا أمر من يه يعتد ثيء ل نكون أن نستْني لر إننا قالوا: بماحروا. 

ظاآدم ؤ لم• فقالوا المعدره، عليهم ردوا ئم ومن الملائكة، تتقثلها لر حجة وهذه الدين، بواجيايتج القيام 
منأنمكم ونحرروا الدين، إقامة عل فيه تقدرون الأرمحى، من آخر قتلر إل فرحلوا ه آذ؛سآشثة 

الأخر،ز نكتهم حالهم قفك الدين أولثلث، إى خصاله. هومن ولا بالمؤمن، يليق لا الذي الن.ل رى 
مافيهايسوءهم.كل لأن مصرآلهم؛ جهنم وبحث، عليهم، مقروصا كان ما لركهم جهنم؛ 
زصادقين عثر ورسوله، اف إل هجرة به الفرار وعدم دينهم، إقامة عدم عن اعتذروا الذين أولثلئ، إل 

اء،والتوالعجزة، الضعفاء الشيوخ كأولثلثج مقبول عذر فهو الحقيقي الاستضعاف، أما اعتذارهم. 
فلمالهلرق، علميهم وعميت، منها، واحدة ركوب يممليعوا فلم الجيل، ببمم صائتن، قد فإمم والولدان، 

المراهقونهنا بالوندان والمراد للمجهل. ؤإما للفقر، ؤإما ورمانة، كمرض للعجز لما منها: طريقا يسلكوا 
الهجرةبوجوب التكليف ز بمم فيلحقون اء، والتالرجال يعقل ما وعقلوا البلهمغ، من قربوا الذين 

الكفر.ديار من بإخراجهم أوليائهم هوتكليف، تكليفهم أوأل معهم، 
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ولاعنهم، اش يعقو أن يزجى الأساب، وئقطع للعجز بماجروا لر الذين الستضعفين أولظك إئ 
بجائزمححيحة، أعذار لها التي الذنوب العفوعن تعال اض شأن وكان الكفر. دار ق بالإقامة يؤاخذهم 

قصاحبها مصح ولا بثزها، ؤيغفرها صها، 
والأستشاطات:الفوائد 

والوعيدعليه.الفعل ذلك من التحذير كأكيد أخرى؛ مرة ؤهسؤأه أعادكالمة ١— 
عليهاهو كان أحوالا غيده مواظته عند ان الإئتشم يأن وهي عفليمة، تربية الايات ل ٢— 

عقلةهي وكذلك جهده. إع،ال يمصرق لر إذا بسوء التلميذ العلم ك٠ؤاخدة يؤاظْ، من أحوال اوي ن
وكبارالأمور ولاة وكذلك عثرامم، وممثيب عليهم، التقييد فيعتادون العلم، ءلدة يمتحنون لمن 

أبناتهم.ْع وكادرالث،الاياء الوقلمن، صغار معاملتهم الوظف؛نق 
منما وؤلمح أقرائها، والأمان؛؛ن الثقة س وهي الأمة، حمظ ل عظيمة حكمة عل الأياين، دلته — ٣ 
عّرتديْ.الباب هاد.ا فح إذا لأيه الشكر؛ إدخال شأنه 

والرمانةكالعمى والضرر العجز مع أما القدرة، وبخلاإلاهع مذمة لايكون ا-بمهاح عن النكوص — ٤ 
حيقنب.فه فلائيتث والرض 

لمغلمن مأخوذ وذلك والعمل، والأجل الرزق من له قدر ما واسنوق استكمل، فقد ثول مى ٥- 
متوقيا.يكن لر ذللث، من ثيء عليه لوبمي لأنه ذرك١؛ عل يدل فإنه ُالتوؤ،" 
بلدهغير ق أنه أوغلم دبمه، إقامة من فيه يتمهن لا بلد ق، كان إذا الرجل أن عل دليل الآيا'-ت، 3، ٦- 

الهجرة.عليه وجبت، العبادة، عل وأدوم افر بص أقوم 

٤٣-





النساءسورة 

إذحلفكم، من محرسونكم الدين فليكن الصلاة ق معلث، يقومون الذين سجد فإذا الصلاة، وقت، يدعوها 

لرالذين الأحرى ١لهلات٠ة ولتأت يه، تم من يرى لا لأيه الجود؛ ■صن للحراسة المصل يكون ما أحلج 
الصلاةق وأسلحتهم حذزمم وليآحذوا الأول، الهيايفة صلت كإ فليصلوا بالخراصة لاشتغايم يصلوا 

عنيالصلاة لوتشغلون عليكم أنزل وب،ا ياف كفروا الذين أعداوكم وتمنى ملهم. من الذين فعل كا 
واضعونبالصلاة، مشغولون وأنتم واحدة حملة وبمملمون عليكم، حيتثذ فيميلون وأمتعتكم، أسلحتكم 

ماويتتهبون قتله، استه؛لاعوا ش فيقتلون غرة، منكم فيصيبون والزاد، ا،كلع حماية تاركون الملاح، 
تمطرونه،مهلر من أذى أصابكم إذا أملحكم وضع ق عليكم إثم ولا عنهم• تغفلوا فلا ثبمثه، اّتهلاءوا 

دلكنالعلل، من الجراح أوغثر بالجراح، مرضى كتم إذا أد ثيابكم، j مله ْع اللاح حمل عليكم فيغؤ 
وأمتعتكم،أسلحتكم عن ولا أنفكم عن تغفلوا ولا حال"ركم، تأحدوا أن الأحوال حمح ل عليكم محيإ 

الأهبةيأحذ وذللت، النصر، بأساب للأحد هداكم قد واف يرحمكم، ولا عنكم يغفل لا عدوكم فإن 
والأجر.المثوبة هن اف عند ما رجاء والصلاة؛ بالصثر والاعتصام ر والخن. 
مىبنصر وعدم بتذؤر أنفكم، ق تعال اف فاذكروا الصورة، طْ عل الصلاة أديتم فإذا — ١ • ٣ 

تكونونحال كل وعل والدعاء، والتكبير بالحمد تتكم وبألالآ-حرة، ق الثواي، ونيل الدنيا ق ينصرونه 
فلم.كزأوالمخادعة، الجراح من واضهلجاع أوالمصارعة، للرمي وقعود والمقارعة، المسامة ل قيام من علميها 

يعقبهطوالمحمر والثبات مهلة، ومشافها حقيرة الدنيا متاعي، و؛بعل الهمم، ؤيعل القلوض،، يقوي ئ اف 
الصلاةقادوا أوزارها، الحرب، نصع أن بعد وأمنتم الخوف،، من قلوبكم ّكتسج فإذا والنصر، الفلاح 
لكانت، الصلاة إن امحوف،. حال لكم أذن كا هيثتها من ئقصروا ولا شرائْلها، ومراعاة أركاما بتعديل 

القصرمع أوقاما ق فأداوها الإمكان، بقدر فيها أداتها من لاثث. محدودة أوقات ق مؤكدّآ فرضا اف حكم 
كاملة؟تامة لتولى تآحثرها؛ من حير ؛ث١رءله 

الفرلغيعد لقتالهم تستعدوا أن عليكم بل العداوة، ناصبوكم الذين القوم ته طلق ولاتضعفوا —  ١٠٤
بثرفهم مثله، منه ينالهم الألأم من ينالكم ما فإل أدائها، عنلء اللاح وحمل الحذر، أحذ ح الصلاة من 

ظهوراض من ئزجون فإثكم بالصر؟ منهم أول وأنتم تصدون لا لكم فا يصرون، هدا •ع وهم مغلكم، 
زيبش ما وهذا الأحرة. ي القيم والنعيم الجزيل الثواب، ومن الباطلة، الأديان اتر عل الحق، دينكم 
بهائه،ءامل\زإ داموا ما الكافرين، عل لهم والنصرة للمتقين، الماقية أل سنه به ومّصستج اض، علم وامع 

ومجه-طريقه عل سائرين 
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والأتاطات:١^١^ 

الطريقة،و لا اكرار ز ق لأفادة ذلك، بمدعاة أش الملوات، بمص خاصا القفز كان ئا ١- 

أردتم.إن وأضا أردتم، إن فاقئروا أي: ه ؤين١لقاوء فقال: 
المر.ق الرباعية الصلاة قصر مشروعية الايامت، ق — ٢ 

إذافهو فيها، اسن ليدء الصلاة أول يتب قيا المدث أن الثانية للطائفة بالخدر الأمر حكمة ٣- 
قأمم علم سجدوا رآهم فإذا والنزال، U^_'«-، واستعدوا للقتال، اصهلموا قد أمم حلى صما رآهم 

غفلة.عدكل يتربص.٣ اثه ك،ا الصلاة، ق قيامها عند الأحرى الهلائقة عل يميل أن فيخشى صلاة، 
حالق عليه تحرص أن بنا فأحت.ر الحرب، ق عليها نكون حال كل عل افه أمننا إذا — ٤ 

•الميم 
محافثدلا مض وقت، لها يكن لر إن الأشياء أى المعلومة: الأوقات ق الصلاة توقيت، ق الحكمة ٥— 

الناس•من الغفير ابم عليها 
عدوهم.من أمتوا حيرهم أحدوا فإذا ، ١٦٠أسامن يهللبواالجبان أن لدمسدان تعليم الأيات ق — ٦ 

فالضميرأحرى، طائفة ثمة أى علم معلث،، منهم طائفة فلتقم قال: لما فاثه بدح، إبجاز الأيات ق ٧— 
^،١٥^أثءثدوأه ؤأ\ ؤ قوله: صمبمر وكيلك أفرادها، بحس، للطائفة ه ؤؤتآائJو١ وله: قق 

ْلتةؤمحأيمؤ قوله: وصمير تءئو١ه. ^٥١ ؤ قال: وقد الصلاة، معية المعية لأن هؤ، الشي ْع التي 
لفعلمتص ه وريًظم ْلت<ؤيرني وهوؤ ا-بمواب< أف لغلهور القابلة، من المفهومة الأحرى للهياممة 
العدو.المواجهة الطائفة 
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أق1ئتيآأإن ويِبحثدوتيآفئك يحيث.ا نيجلىآمحكا0ظثا 
إلوهومعهم أقي ات3نثطئ وقُ آتاي0 يى مثئمون و؟ لث—ثا سكانلإاك بجثج ثُ 

ؤ0؟ بجه ثثزنث 

وآهعقعم ثن أم ثورآك-تة عمم يجندئائت آلميوءآلديثاثمن 
■النزول مثب ~ ١ * "٦  ١٠٠

نمثذمحآ وئشت، ونمت ي ثئو^ ي: قال ث ت م ن : J\Sه ١^ نن قاذة عن 
3الآنقال ت مول ثم انتزمت،، تنخس يتحاله ثم ه اش رثول أصحاب به ثبجو الثعز، تقول رجلأمئافئا 

هدايقول ى واش قاثوا: اضن هذ M اه زشول أضخاب تبع قإذا وثدا، ثدا ظدن قال وثدا، ثدا 
ززقاقق محاجة - ت أخل وثان قال: قالها.  3jh\اثن زقالوا ظ.• قال محا أؤ الخبث، إلأهدا الئم 

ققدثث_ 4Jكان إذا ١^■>؛، وكان الثئروالشعثر، ط،تاميالدة إمحا الناش وكان والإشلأم، الخاهلق 
زاشث،اشز شناتهم هإمحا امحال وأقا نئثة، بما قحص مئها ظ اؤغ الدنثلث، من الشام نن صافطه 
الشزثةوق وت، تئزثؤ ق قجه الدزثك، من خلأ ريي ثن رقاعه عمي قابماغ الشام مى صافهلة قثدمت، 

آت١يأصح قلة! ؤاوثّلأح، الطتام وأحد الشزته قتست، اكت، ثمن، مى عتته قثدي وتتق، ودمغ سلأح 
ؤيالآحنا.بطنامثا قدث مئربما قغمث، هده لكثا ل علتنا قد إله أجي ثى يا ققادت رهاغه عمي 
إلأنزى ^١ ولأرى اليأق، هدة j ١نثزقدو١ محدق ض ٧^١ قد : ١٥همز وت1لثا ١لدار ق قشتآ قال: 
ننيد إلا صاجمقب نزى U واش ١لثار، ق ئُل ونغز قالوا بمومحرق وكان قال تجض عل 

هداقواف أنرى آنا وقال: شتمه، احمط ليد شح قاثآ وأحلأأ صلأح له مثا ريل تهل 
لم°ثئاكحص ^ ١٥١ق ٥^٥١ عصاحسها. اتث ^١ الرجل عتهاآبما إليك ق١لوات الئرقم. لثسررهيج أؤ الستم، 

زثولمحق : ٤٥١٥ق١ل ه. ذيك قدكزث اش. زثول أتت، ء أخي نن ثا عئي: ل قئال ١^٠^١^١ أقم 
اسالآ-عهؤأحدوا ته، مشنته ةثمو١ ؤيد ثن رةاعه عمى إل ءمدو١ جثاء أقن ؛٤١ ثت، أقن إل هئنت،: ١ش. 

تيغ^١ ذلاث«. ق ررشآمحز البت ققاو فه. لثا ةلأ-ءاجه الطتام ^؛١ سلأ-محثا ^٥١ قمحأدا وفتاته 
الدارأقل مى ثاز دلك دايث؛غ,و، دلك، ي قكلموْ عروة نى أسر ت له يمال ينهم رجلأ آتوا بموأزق 

ثٍئلأح:>قومُامسئثاإلمست،ي1اضإنلأم وعقه النجان قثائةئن إن اش زثوق يا مقالوا: 
إنلأمْثهلم ذكز ت أذص ))عتدث ققاق: قكئة M اش زقوو محت قثادة قال ولأنته. تقه عم ين 
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ولمْ ١٣بعض مذ حرجت أق دثودذت هرجت، مال،ت سه*• ولا ست عم عل بالثرهق رمتهم وصلاخ 
اشرثول ل قال يها صثنث،؟ ما أخي بث يا هثالت رقاعة عمي مآئاف دللئ، ل افث. رسول أكلم 

 Mجمب؛0آصبمتشؤ اكنآ0 قللمثيث،أ0ننو اشُاكان، قاد: ق
ؤإ>كث•لقثاذة قنت ئ ت أي ^ وآس_ثعنجمح ؤ محرق ثي خمبم_يما^ لأثيني؛ن ولاني آئأ 

ينئتثحمزف أؤأ فيما  ١٥١سكان-٤^لاتمحق أق عئثامد، عنألإ-؛زتث• و؛لآءكيل اوآ دآبم-ثا 
وسةيبؤ ئم ثئقز  4jjlنوانثئمئوا أي; ^ ؤغقوطله_ثا مؤيي• إل ه م دلامثتمرزيى  ٠٥٥١

هورخمتثء عقش أش شدؤ مولهم ه ؤؤإيعائيثا هؤيؤ- إل وقتاةكسة»■مقسء-محءه إئثا 
مقالرق١ءه،  Jjظ '}ب١Jئلأح، قو اش زئول أئ الئزآن نزو قاي لإاقظ؛ثاه منك:إل 

هذخولأسإنلائنة أزى ومحت ا-بمام ق عقي أز صي قئ ثنمحآ وك١ن ّالشلأح عئي أنث ق قادة: 
ثؤتشير- المران قل،اثرل صححا كاذ إنلأمة أن ئتزمت افه تبتل هول أطي بذ يا هال،• يالئلاح أئيته 

؟؛cI،بمدما ئثاتيآلثسوJئ ونى ؤ افث: قآُرل ئتق بن تعد بتت ئلأقئ عق قزو 
لايثفرأنإزآقة اأج^أُ اءثمم-؛/إ ؤبمجهئم إيء وذصأوك ما ؤوإيم آيهميِيث عثرّدل ؤيثج ألهدئ 

•محقانئن

ماتش:تمم مزتئرب4لي و4، حزخغ م نأيها عق موصتتة نخلة هأحدت شعره، من بآيثات ثان 
•الأيان اكيخ قال ٣،  ٠٣٦يرقم اء التسورة ومن ثاب الترمذي، أسن ٠ ؛*محر يأتينيي، كن ما حان عر مل اهدمن 
الخزازى.الدقيق الدزقث: الدن. إل واقاغ ايت؛ محاو4 الذي والئثاط: الئافط »حن«(. 

الم،رء

ب؛ننحكم أن لأجل وبيانه، الحق بتحقيق القران هذا — الرسول أيبما — إليك أنرلنا العثلمة من لنا ئا إثا 
خانالذي بحمه ءلاده مذ عنه ^١^ مدافعا حان لمذ تكن ولا الأحكام، من به اش أعلمك ؛،ا الناس 

إلأوالركون بحجته، ألحث ترام مذ إل بالتل وأحوالهم الشر شوون من لك يعرض كثا افه وانثثفر فيه، 
ؤيوققهوأناب، إليه وتاب استغفره، لمذ العظيم الذنب يغفر اض إل به، للظن نحينا إسلامه لأجل ملم 

عقابه.وزوال لثوابه، الوحب ذلك بعد للعمل 

منييغفى ، ٥١إن التخاصم. عند تساعدهم ولا الخونة، هؤلاء عن ~ الرسول أنها ~ لا ~ ١ ٠ ٧ 
عليها.واعتادت السيئات، اجتراح تفه وألئش الخيانة، اعتاد 

-٢٤٨-
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تردنبأقم الخوانتن هؤلاء ثان من أة أفعالهم، عليهم ونعى ا-،ئاسين، أحوال ثى ثم - ١ ٠ ٨ 
ثنتحثونولا الذ، من يستترون ولا صزرهم، من حوفا ؤإما حياء، إما الأنام اجتراحهم عد لماس اس 
إلاعنصاحيه من الخيانه ولاتقع الذسا، وتكرار الإصرار من يمخ الإيان إذ كامحم، بتركهالضعف منه 

منهحياء والخيانة الدن—، يترك أن لابد الظالٍإيت، ق يراه اش أن يعلم مثى تدوم، لا عارصة جهالة أو غفلة 
أنمهم،؛يبرئون القول، من برصي لا ما ليلا يدبرون حع، شاهدهم وهوتعال عقابه، من وخوفا تعال، 

الأرصى،ولال موات الق ذرة مثقال عته لايعزي، لاعإلهم، حافظ اش إن يجريمتهم. غثرمم ؤيرمون 
عقابه.من نجامم إل سل فلا 

الحياةق تبرئتهم وحاولتم عنهم، حادلمم أنتم ها ت الخوانين هؤلاء مساعدة من الؤمت؛ن حدر ثم — ١ ٠ ٩ 
وأحوالهمالمحيط؛آع،الهم تعال هواف والختكم الخصم يكون يوم القيامة، يوم عنهم افه بجادل فتى الدنيا، 

لهم.وكيلا؛الخصومة يكون ولاأن أحدعنهم، ساك محادل أن يمكن فلا ت أي كافة؟ الخلق وأحوال 
والأسماءلاتأ:الفوائد 

ودلالةإليه، الحكم يامناد قو، للمرمول تشريف، ه ؤلإقةآخقآتاسلآارضآس تعال: فوله ز ~ ١ 
والمص.إلابالوحي بمكم كان قوما ائه عل 

أنالقاضي عل بل القضاء، محلى ل أثر لهيا يظهر أن يشغي لا المطري داليل الشخمي الاعتقاد - ٢ 
ثيء-كل j المتخاصمين بين يساوي 

الشريعة.فهم ق الاجتهاد وحوي، عل دليل ه >_ينآقاصةآوشمم تعالت قوله ٣" 
الدنيؤية-والخقوق الدينية الخصومات ق ايطل عن والنيابة باطل، ل الخصومة نحريم ~ ٤ 

~واحد الأية فيه نرلمت، الذي أن مع — ه أ0وثلم ؤيتحكعنتاوك قوله; ق بالخمع المعبثر ٥— 
إلامكررة،لاتع الخيانة أن إل الافتعال يصيعة أشار يكوذ أن ويجوز قومه، مجن أعانه مى ومديد للتعميم 

يفعلها.ثم أولا عليها بمزم فاثه 
،فكيفالظاهر، ل الحي إلا فعل وما المعانية، هدؤْ لاوي4 وأكرمهم عنده الخالق حثر . اممه عات—، ٦— 

الباطل؟أهل يساعد الباض يعلم يثن 
لهحكم أنه عبمآ إذا يه 1حذ أن له سيكوم بجز لا الدنيا ز الحاكم حكم أن لخاآإل الايات ل ٧- 

بغثرحمه,

حللم.منه لآ لمن الخصومة نيابة ق الدخول جواز الأيات ق ٨" 

٤٩-
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ُأو؟عصي مسثُئممتانيآه أوبمللتر تى وؤ 
يمءيتم ثم أئ1ه ةةسب-ئطتظه دش ''ؤ؟ ■٠٥^^١ عينتا آهث عقةنسيءلكان كةستةُ ^^١ إئ1تا 
تنهنّياغمته ثثت ورخمثثُ عقش آس ثقلأىث-ل، ئ؟ينا.؟ وئكث\ آحتنزمتكأ ممد متبما 
ألككبعقدك آس وآنرد ثن بمموممكث> دما أممثي؛إ إلا تمبوى ^^١ ةيّؤق آت 

"؛©؟هعظيثا محلآشمظك وكارك> تحلم تبمت لم وعقاكث>ما وآغكمث 
تالتفسير 

أويظلمغيره، به سوء محا يعتل مى بأة عليها وقئ الذنوب، من التوبة ل تعال اض يرعب " ١١•
بالعفووالمغفرة.متقملأعليه رحيا غفارألذنويه، افه محل الكاذب، كالخلمف يه نحممى هعصية يفعل ه نق

كسيهقد أنه ؤبمتقد الإثم يعمل فتى صررها، عتليم دوي والأيام الذنوب فعل من حدر ثم — ١ ١ ١ 
قالأئام عوافا يهل مى بال عل يجطر كٍا فه، له نع لا ومحرر ه، نفعل وبال يه كما فال به و١نتني 

اليدم الأحرة ق حري دمن العادل، الخاكم وعند الناس له؛؛ن ومهانة ،، j3Uفضيحة من والأحرة، الدنيا 
يفرهمشرائع للناس حدد الواسع بعلمه تعال قافه مليم، بقلب افه أتى من إلا بنون ولا مال ينخ 

شيئا.يضراطه ولا ه، نففهويضر لها، التجاوز يمر عقابا لها حعل وبحكمه تحاورها، 
ه،نفيوئ ثم ذنيا، اثه ملاحظة ْع عته مدر أوإثا تعميؤ، بلا حطأ ذنيا يكسب وقى — ١ ١ ٢ 

وامحبمامهالريء عل باقترانه البهتان ورز ه نفكلف، فقد به، كالذي هو أنه ويزعم بريء، إل به ؤين
إياه•

ونعمتهفضله بس الحق، عن ه الرسول زحزحه ومحاولتهم أنفتهم، الحتانثن ذكر أن وبعد — ١  ١٣
نهمشالواقع، حقيقة ببيان له ورحته بالعصمة بالتاييد ه الض عل قفله لولا أيه سبحانه فذكر عليه، 
ذلكؤ، يطمعوا أن شل ولكنهم ها، نفي القضية لحقيقة الموافق العائل الحكم عن يضلوه أن منهم ؤياتفة 

افهيوحي يزل ي ثم الخلمح،، جيع بتن فيه والمساواة العدل أركان ولءامة الحق، بييان الوحي حاءه به، و;ءموا 
أعلمفكان إليه، الوصول والأجرين الأؤين عل يتعدر العلم من مقاما ارتقى حتى ؤيكمله ؤيعلممه إليه، 

محلهمن أعثلم . الرسول عل فقفله فيها، وأكملهم التك،ال، لصفات وأجعهم الإهللاق، عل الخلق 
محلوقكل عل 
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؟لقاي0بتث آد،إضثج آدمتروف أثر؟ثدهؤ ْى إي ئجوينهم ين صقك/ ف، حن ي ؤ 
بعدمى ألرسول دساةيى وعن لثماعظها ؤمي ضموف أش ءِ،ءتاادت، فمل ومن 

إنأو؟ وكثبميدءجهنة وؤ ما ^.٠ ١^^، سيل غر وديع لئ١لهدئ وما ما 
ثييدا.؟أش^ ٣٥وثن ^ثد٠ؤشمحثلآ أق 
ذقإكآسّ حظ .؟ ممحيدا حئ ثدءو>ىللأ وإن دوذمحءإلأ"إكئا ين دعوث إن 

لآيثةمحهاقكمطاممدصااو؟ه
المسجر؛

منإلا الحديث، من في4 ويتخاحليون التا،ص، به وتئ\مإ £، كثير ق حير لا اد4 عل تمال اطه يتيه " ١١٤
انالإحسمن أو الخلمق، به يتتنع نع أي أو علم، أو مال من صدقة من الخير أمال عل الحث، ق ساعيا كان 

لأنثلاثة؛ أمورآ أكثرها ق حير لا الش النجوى من افه اسشى وقد الاس. بين التوفيق أو والsل١ءة، 
هد0يفعل وتى نجوى. فيها والحديث، صرأ، عليها التعاون وجعل الكت،ان، عل تتوص، يالها أو حثريتها 
الخزيل.والأجر العثليم، الثوابر >سؤتيه اش فإن مرصاته وطد_، اش لوجه الهلاءاءت< من الثلاثة الأمال 

أوعدهث ض اة مرص الناس؛ نح وستغون بالحير، يتناجون مى الحسن الحناء افه وعد أن وبعد — ١ ١ ٠ 
الإسلامعن بارتداده الرسول يثاقق مى اثه ف«يى للناس، به يكيدون ما ويبيتون بالشر، يتناجون الذين 

مييلعثر سييلأ ويتع الحجة، عليه وقامتج لماته، عل الهداية له حلهرمت، ما بعد من له عداوته وإظهار 

لأئهااعذا١م—،؛ أشد ونحيبه جهنم، نع،حله ثم عليه، و ف ما إل وءله لشه احتار وما نتركه الهدى، أهل 
وتدبر!.تفكر لمى عاقيه أمحها وما الجوى، واتح الحق وعاند الهد.ى، عل الععى امتحس، 
يشاءلمى يغفر قد وانه سواه، يه أشرك لأحي. المته يغفر لا فائه الشرك من سبحانه اثفه محير " ١١٦

عنصل فقد معه فيدعه شيقا باش يشرك وقى عليه. يعذحم فلا الذنوب، من الشرك دون ما لدنيين اس 
صفاءويكدر العقل، د يفصلال لأيه الغواية؛ سبيل ق بعيدأ صلألأ الرشد سبيل عن وثعي• الممد، 
مثاله.لعبد عنضع ومحعله الرؤح، 

إلاكربيم وتفريج حاجتهم لقضاء يدعون لا أمم مبينا الشركين حال سبحانه ذكر ثم — ١ ١ —٨  ١١٧
اليوم،لهي مويعمى الكتاب أهل من كثير دللث، يفعل كعا ويدعومم، الموتى يعفلمون كانوا فقد أمواتا، 

إلابعبادما يعيدون وما فلأن، يني أنثى يتمونه صتم قبيلة لكل كان وقد والعرى، كاللأيته إناثا إلا أو 
عيادة؛له طاعتهم فكانّث، يبما، وأعراهم يعيادما أمرهم هوالذي إي عاتيا، الخير متمردامتجردآمن شيطانا 
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قيوّوسس لط الإنسان تمص ل واناطل الشر داعية فإيه وفصله، رخمته عن القه أبعده أن جراؤه كان لدا 

عنؤئرجون ولا قهرك، تحت هم الدين عادك من آخد أن ل لآجتهد0 وئالت ويمئه، وتعده محدده 
ل,قدرته أنت شيئا مرادك 

الفوائد

والمحاوراتالمحادثات شأن فان لأمة؛ احت،اعية تعالتؤلأضنفي^قثهمتييمهتا قوله ~ ١ 
إظهارق شجاعته وعل برأيه، المتكلم ثقة عل لدلالتها الأخلاق أفضل من الصراحة لأة جهره، تكون أن 
الخديث.إخفاء يناسه لأمر إلا اياحاة يصيرإق فلا تفكيره، من يريدإظهاره ما 

افهرصا فيه كان ما إلا الأع،ال، من بجزي لا أيه عل دليل مءداهمي،آميم ؤآثغا٠ تعادت قوله ٢" 
سمعة.ولا ;ياء دون فه وخلوصه تعال، 

أجزاءمن جزء كل وق ومتا، كل ق له العمل ويملص تعال، اف وجه يقصد أن للمد يتحغي ٣" 
سواءالأجر، له وليتم الممحلصن، من فيكون الإخلاص، وليتعود العظيم، الأجر بدلك له ليحصل الخير؛ 

العمل.من يمكن ما ؟٦١ واقترن حصلت النية لأف لا؛ أم مقصوده أتم 

بملمولا إذ خثر، فيه نجواهم من قليلا أن متتاجيهم، أو نجواهم من كثثد عن الخثر نفي من بمهم ~ ٤ 
ثم.فيه ئتبج من الناس حديثا 

ونزلع.ؤ اختلأففيه يح ثيء كل ق الإصلاح أف ه ؟ذس هيك قوله: ظاهر ٥— 

الأمر.من اسعحقاقا أكثر الفاعل أف ذللئs صمن وق ه، تعالتؤإيسآتت فوله أمرق من حمق ٦" 
حجة.الإ-بميع أف عل دليل فيه ه محءيفيآثكبجا تعادت قوله ٧" 
لهجعل وقد تعال، فه العتاد سيل عل بخلافه ؤيحمل الحق، عل المرء يطئ أن الجّم أعثلم من ٨" 

نودآ;*"دمح،؛ه•

عصمةوجوبا عل دليل ه آلهدئ له قةأأ ما بعي ثن ألرسول دمنيثاءي ؤ تعادت محوله ق ٩" 
الإثم.صنه يضل الاجتهاد مجتهدآخدبقواعد كل أن وعل ه، الرسول، 

شجاهمد من لأف العيادة،؛ عن كش؛الدعاء ه لندمث^يندسًإلأإس١ ؤ تعادت قوله 'ا~فى 
ومصالحه.حوائجه عند دعاه 

'٠٣
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والتجارةكالزواصة الخاصة الشؤون ق يكون ما النجوى من لأل غي ؤ تعال: قوله — ١ ١ 
ميالخثر عتها النص الكئثرة بالنجوى ا،لراد ؤإثا الخثر، من مقصودة هي ولا بالشر، توصف قلا مثلا 

•للتاس الخيرّ جاع هي التي الثلاثة الأشياء منها استقى ثم ومن الناس، ثوون ل النجوى 
)الإنترنت،(العنكبوتية الشكة عبر الناس أحاديث، عل عصرنا ق الكريمة الأية هذه تنطبق — ١ ٢ 

للوقتومضيعه وتأثيم ولغو هزل من فيها يدور وما والتؤيتر(، و)الفسوك، الغلمة الغرف وبرامج 
،والأمر؛العروقالخبر، ونشر الإصلاح، بنية خاضها لمى إلا ايحادثاُت، هذه ق خثر فلا للدين، دة ومف

الكر.عن والهي 

ْهودثذحأخثؤ آمحنيّ ؛١^١>^ ولآثثبه-آاومحتنهتر لاهئنهم وؤ 
أوأرأدممد-ضرخسرانابيتا دويتح تن ثلثا ثتجذأفنتلنن آهبُوش قين، 

محهاين ؤمٍبم، ^وجلهزظت \لكدلمثت، وعماوأ  ١٠٣١^.وآلمت محمبمثا 
ذم'و\س 40يآمحأتسِثلآتسمحدسأفبج

تجهأ.اهدي له آئي يئن ين لق نجئ  ٠٥^.بجر سل من آنحهضأب أهز 
الضر:

بهالسوي؛،ا هلريقلئج عن ولأضلنهم لسانه: عل ، ^١١الشي3لان، مم سحانه ذكر ثم — ١ ١ ٩ 
محلولمن دغمْ المعث نفي من الماطل من عليه أقدر ما كل وَلأثسهم الأباطل، وتريين، لوساوس اس 

للتوثفّمب هو مما ونحوه، والإحسان والعفو بالرحمة والأخرة الدنيا من الامال و؛لوغ الأمار، 
أنفسهم،عل حزموه ما عل علامه ؤيشمقوما الأنعام، آذان كثثرأ تقطيعا فثقطئن ولأمريبمم، بالتوبة 

الأولالفطرة تغيثر من التغيير ائولع له، فلا:كفء االك٠الة (لحكمة له اJزي خئق!ش ففوز ولأهترتمم 
ووسوستهالشيهلهان يتبع وثن الرين، ، خالفما كل فيه ويدخل الوشم، من فلاث، دون ما إل السليمة 
كونإنه إذ والأحره، الدنيا ق ظاهرآ خسرانا خر فقد وفضله، اش رخمة أسباب، س وهوالبعيد ؤإغواءه 

العقلمن افه وهيه بٍا التام الانتفاع ويفوته هدى، عثر عل عمله ي يتخبمل والخرافات، الأوهام أسير 
حلقه.بين، من -٠١ ومثن الإنسان، أؤتيها الش الكسبية والوام، 

٢٠٥٤ -
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أنفقواهم إذا الفقر الاس يعد الشيهيان أل ف؛يرث1 أولياءه، به الشيهنان تعد ما مسحاته ذكر ثم — ١ ٢ ٠ 
ؤإيداءلرأيه، واكرص_، يغريه مى ؤيعد وغثره، بالقتل جاهدوا إذا ويخويهم اض، سل ق أموالهم من شيثا 

وماإليهم، يلقيها ١لي١ءلالة بالأم١ني الوعود هده ؤيؤيد الصيت،، ويعد والشهرة يالخاه ليثه أهل من فيه محالفه 
وهيالأشياء، بعضى ق ؛^ ٠١١لهم فيزين محيون، ما منه يملكون ولا به، يخرون باطلا إلا الشيطان يعدهم 

بسهايممتع؛اللدات،، أنه إليه محثل الخمر أوشارب أوالقامر فالزاف والضائ، الألأم ممرمن عل مسالان 
الأحروي عداير إل العوام،، وحيمة الدى، طؤيلة دنيؤية تعقبهاآلام وقتية بلذائد يتمح الحقيقة هوي 
•عنا ثيء بكل أحاط مى إلا 'قنهه يعلم 
يعبث،الدين أولثلث، بآن عانتهم ذكر الشيطان، به يعدهم وما الشيهيان أولياء حال، قئأ أن وبعد ~ ١ ٢ ١ 

إليه،يفرون مهربا عنها محيون لا جهنم مأواهم أوليائه، من الباطل دعاة أوبإغواء بوسوسته، الشيهيان -بمم 
وجنوبمموجوههم فتضل النار، عل الفراش مامث عليها ويتهافتون إليها، ينجدبون بهييعتهم هم إذ 

وظهورهم.

آمنواالذيى أة ف؛يرث{ لدعوته، تجيج، يلا مى عانة ذكر الشيهيان، انح من عانة ذكر ما بعد " ١٢٢
هووذللث، بدذ فيها حاليين الأمار محتها من نجرتم، جنايت، ق القيم بالنعيم سيتمتعون الصالخات وعملوا 

صباحهال الخطيئة ما نحط ول؛ أندادأ، ض نجعل فلم الشرك، دنس عن نفثه تشته لمى العظيم الفوز 
الل.يةللثإ فقال،ت فيه، يلث، لا الذي الحق هوالوعل، به وعدهم ما أن ذكر ثم ورواحها، عدوها ل ائها وم

ورحمته،كرمه ووامع وجوده، بقضاله وءد> ما يعطي أن عل القادر فهو الحق، الوعد هو به افه وعدكم 
فحقهبياطاله، أوليائه إل فهوبمل الوفاء، عن هوعاجز إذ وزور، القول، من غرور فهمح. الشيهنان وعد وأما 

أباطيل.قوماوصه ميحة، له ولاتئح ولانمي،، أمر له ألابتجالب، 
بلوأكمل، أمحل ديتي إن ت منهم القائل يقول، أن به أهله نجاة ولا وشرفه الدين، محل، لم، ~ ١  ٢١٠

وسهذللته، أكد ثم والغرور، التمني عف لا العمل،، عل يكون إنا الحناء فإل إلته، يبمديه بط يعمل، أن عليه 
قلايتخلف، للعمل، طبيعي أثر — تعال متنه بحسسجه — الحناء لآ0 جزاءه؛ سوءآيلمح، يعمل، مى، إف ت بقوله 
ويستحقالسوء يعمل ومن والقلتون، الأمان، أصحامحبج يتوهم كا يرهم، وينزل، الأمياء بعض، أتاع 

البه مجل، فا ؤينقده ينصره نمثرأ ولا عئه، الحناء ؤيدغ أمره، يتول، اش غتر وليا له محي لا عليه العقايت، 
وأربابآ.الهة البشر بعضي انحد.ها ام، الخلوقالت، من، غيرهم من، ولا ببمم، تفاحر الذين، الأنبياء ْرا 

_هْأ_
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والأسشاطات:المواتي 

الشيهنان.نزغات اكحديرمن ١— 

الذهخلق تحريمتغيثر ٢" 
يتولهوالذي تعال بائه اعتناء العفلمة، نون إل الفعل أسد ه سندجيهتِ ؤ تعال; قوله ي ٣— 

لم.وتشريفا الختة إدخالهم 

ذللثجمحعل وأن ورموله، كتابه إليه هدا0 يإ العمل عل ه تفقمحا،ب أن دينه ق الصادق عل ب ٤ 
سعادته.ل العيار 

منوذووا-بمهالة الخال، إليها ادي التي الأمان( صريح ;بميم ما والوعظة انمدة من الأيايته ز ٥- 
حديه.الاهتداء عن وأعرصوا ظهورهم، وراء تبدوه وقد إليه، يالأنتاب شمحرون الدين 

ولاآلجته ين-ئأون ةؤ_لغلث، موين وم محئ ؤ يحقر ن، م ؤ
محتمنوكث س وجههء أسلم تثق دئكا وسثتس أو؟ ميا يثلثمون 

وحءقارأتت.ؤآمحدآقمإ.مأمادحلملأ?ؤآوسمافي^ك٠ؤتوماؤا\لآري 
بمصا3كشاؤ، ي عقءء=قلم ثئق وما قبطتريجأ آقه ؤ آلبنء ق ?وومِتمتزه 

آلؤد-آتييمك:، ^ثنعفيف آن ومعبوث تا'مح.1ن،لهن لأموؤثهى آقق اوء 
من^٠ ٥١٠-آ»مآه عليما بي، ةإد(آسأكان حير من أكنطأوماتثعلوأ تقوموأِلثتنمئ وأن،• 

آلأيضيصٍلحا.يتهما أنت ثلأ'جنثاغعنيثا آولعت،اصا مثورا عها 
اًج^؟ه•خيا ةئملوذض> يمآ آمهك١رشت• ْإركت> وتتقوأ ت(حسعأ يآن آلشح 

٠المرٍ 

وآداماأخلالها ي التقوس  ١٦٠تملح الك، الأء،ال، من عمله يست»ني ما كل يعمل ونى "" ١٢٤
أصحاب،ءأواثلث، — بالإيمان القلب مطمئن وهو أنش أو ذكرآ العامل كان سواء — الاجتماعية وأحوالها 

أرواحهم،وءلهارْ هم أنفيزكاة الجة يدخلون الأخر، واليوم بافه الومتون العاملون العالية، الدرجات 
١نياة.ْلهر ق كالظرة ولوحشرآ، شيئا أع،الهم أجور من يفللمون ولا 

ذكرذللث، ، أردفالإيمان، 0ع الأعمال بصالح متعلقان عادة والالنجاة أن سبحانه قؤ؛ أن وبعد — ١ ٢ ٥ 
ولادعاء ؤ، غثده إل يتوجه فلا وحده، فه خالصا قليه جعل ص أحسن أط لا أثه فتهم، الكمال، درجات 

٠٦-
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سحانهؤيعتقداثه هو، إلا الوجود ق ولايرى الوطاءوالثشطء، من حجايآ وبيته بينه ولابجعل رجاء، 
منإلا الخزائن هذه ؛يورث< يأق ولا رحته، حزائن من إلا شيثآ يطد_، فلا يالمساُت،، الأساب رثط 

الخالصوالتوحيد الكامل الإبجان هذا ومو،ع الخليقة، ز نئها اض والأساي، المن وهي مسالكها، 
عنبميله عليها، كان التي سيرته ق إبراميم واتح والفضائل، الأخلاق، احن منحل للعمل، محن 

مييأن به صح ما ربه عند الرلقى من خ وقد منها، وقومه أبوه عليه كان ئ وتبرتته وأهلها، الوثنية 
أنيرأ حدكان النزلة هدْ له كانت، ومي الخلة، برتبة واصهلفاْ عظيمة ومنزلة بكرامة احتصه فقئ حليلأ، 

ءلريقته.ويوئى ملته، ثثح 
النزولسس، — ١ ٢ ٦ 

إئ؛ألاميثلؤأه ■يمم وإن ؤ ئنالت الذ قول ض عنها افه رصي عاتثة تال أيه ١^^ بن عروة عن 
قيئيؤجالها، مائا قتنحته ماله، ئذ\ومفي ثلثها حجر امحئه هي أحش نابي الئ«: صه 

أفإلا أف متهوا عثده، بمطيها ما مثل قبمطتها ^•١٥^١، ز مط أف بعم بمروجها أف نييها 
بمواص•الشتاء مذ لهم طاب ما بمكخوا أف وأمردا الئتا3،، مذ ثقهى أعل دبملموا لهى، يسطوا 

قومتئتويك ؤ اض؛ قأئرل، الأية مدم بند ه افه رسول اسممثوا الناس إل ثم ت عائشة قالش عزوة قال، 

امالأول الأنة الكثاب، ءمح(زٍ، بمل آنت اضُ ذم دالذمح، آن هوِلي: إل 4 أوء 
١^اشِو وقزل عاتقه: هقادث، فيآمحستامحمينص ؤ فيها: قال، 

جتذحجرة ثكوفjا اش محيتثب، رعذ يقيمتي ١^•^ يعبه يي يعي، ئ الأحرى 
ألخلمذ بالقنط إلا الثاء بماثى مذ وحالها لكلها 3، زغثوا ٧ بمكخوا أذ قنهوا دايال، انال قلله طو0 

(.٢٤٩التراث، زآئل الشم ثرثي باب الخاركب، صحح -) عنهى رعبيهم 
التفسير:

صفامحت،احتلقت، مهيا له، طك والأرض المواُت، ز ط كل سق؛أن لما هوكالعلة ط بحانه ذكر ثم 

قهرإحاحلة ^ بج>علا شمن} ^3، آقث د^قارك< ؤ لأمره حاصعة له ءابدْ مملوكة فجميعها الخلوةاُت،، 
هيولا ذاما، من وحولها ليس الوحوداُت، هده لأل وحول؛ وإحاءلة وتدبير، علم وإحاطة ونخير، 

موجود،بكل هوالحيهل الإلهي فالوجود الأعل، الوجود دللث، من تمي موجودها بل ها، نفابتدعت، 

الغمرة.وأهل التقوى أهل من، انماد، إليه ؤيتوجه الخلهم،، له ءنمترأ أن فوجبا 

.٢٠٧
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منأحكامهى، من وأشكل عتعض، ما ببيان النماء شأن ق المثيا الرسول. أيبا منك يطيون — ١  ٢٧

متء\كماف قرت والنشوز، الفرقة وحين العشرة، حين العاملة ق كالعدل والزوجية، المالية حقوقهن حهة 
هذائل( نرل مما الكتاب، ل عليكم بتل ب،ا شايس ق محممتيكم كتابه، ق الأحكام من إلك، بوحيه ط فيهن 

إذاالإرث من لى كتب، ما تععلوهى ألا عادتكم حزُئ، قد اللأي النماء يتامى معاملة أحكام ل الاستفتاء 
أنعن أو والتمتع؛أموالهن، -لتمالهن تنكحوهن أن j وترغبون عليهن، لولأيتكم أيديكم، j كان 

عليكميتل دما أيديكم، j، لهى ما محض حتى غثركم تتكحوهى ولا تنكحوهن، فلا لدمامتهن تنكحوهن 
يورثونإنا كانوا وقد الميراث، من نصيبهم نملومم لا الدين الولدان من ايتضعفين شأن ل أيضا 

بالعدل،المستضعفين والولدان الشماء هؤلاء من للميتامى تقوموا أن ؤيفتيكم اء، والتالأطفال دون الرحال 
فإنوأهها، الوجوه أكمل عف معاملتهم ق العدل وبجري بثأمم، وثنتوا حاصا امتإما حم ختموا بأن 

وحببلليتامى، فاتله فيه با العمل ل رعبهم ثم شأنه• ز خيرة ولا فيه، محبماوذ لا الأ-ى موالواجب، ذللث، 
يضيعولا به بجاريكم وهو علمه، عن لابمرن، يا فهو لليتامى الخير من تفعلوه وما فقال: انمول، إليهم 
منه.ثيء عتدْ 

متعهابأن وأماراته، ذس نحايل من لها لاح ب،ا علميها، وترمعا ثشوزآ بعلها من امرأة ئوهنت، وإن — ١  ٢٨
أوأونحوذللئ،، أوصزد_، يثب أوآذاها والمرأة، الرجل يئن تكون الي والرحمة أوالموده ونفقته، ه نف

أوثيءدمامة أو سى ل طعن مإ أوسامة منها لنفور ومؤاسته١؛ محادثتها من قئل بأن صها إعراض 
 jبما بأس فلا غيرها، إل أوطموح أوالخلق لأحلاق، ا j ببعضله مح تكأن صلحأ بينه،ا يملحا أن

محأوتمكرمه، عممته ل لتبض أحدهما؛ أوق فيها كله أوبهحقها معها، أوالبيت، اكفقة ق علميه حقها 

ؤةلأ.ثتاخءقإتاؤاآسشتعال: قوله ل جاء كإ ليهللمقها، ذللث، بكل أو الطلاق، ومتعة الهر ببعض له 
إهانة.ولا لها بلاظلم لها الخير ذللث، ق أن لاعتقادها برضاها، كان إذا ذلك له محل ؤإنإ [، ٢٢٩ه]ادإر:: ي، 

منوميثاقها بالحففد، وأحمها الروابمل أعظم من الزوجية رابملة لأة واافراق،؛ التسريح من محت والصلح 
الشحألإبما البدل دواعي من دلع لها عرض فإذا للشح. البشرية القوس أف وبإ المواثيق، أغلفل 

والفقهالسم ق حقوقهن عف حريمامحت، فاكاء الملح، لأجل ينبغي؛ذ.ره ما تبدل أن ونماما والبخل، 
محادعّيح ثم كاملا• بينها السامح يكون أن فينبغي أيضا، أموالهم عف حريمون والرجال العشرة، وحن 

النشوزأسباب وتمموا بيتكم، فيا العشرة نحسنوا وإن فقال: الستطاع، جهد الزوجية الرابملة بقاء 
عليا.تعملونه ثيء بكل كان تعال افه فإن الشقاق، من عليها يترتب، وما والإعراض، 

٢٠٨ -
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والأ>سنياطات1الموائد 

-نؤلا واحد كل لأة للبيض؛ ه آفييشت ؤ تعال: قوله ز ^ - ١ 
ووّعه.تكليفه يناسب ما منها يعمل ؤإيإ الصالخات، كل صل من 

الإيانأن عل دليل دًْظيآومحي ثن د*نمةسليثآهنحيحنت ؤ سال: قوله ٢- 
شرطفالإبجان شيء، كل عيه يى الذي والأماس الأصل ص الإبجان لأن بانمل؛ الانتفاع ز شرط 

لشووالأمأل.

 ~v هولأيه ه ق0آئهك١نغمحءعلِثا حير تمعاوأيى وما ؤ قوله: ق بالخير علمه عل سحانه اقتصر
هاصا.فيه الرعب 

الإحسانإل ^ ٥١من ثيب ه قم؟ لإرقث<أممةكاكيمتاهتثثؤى- تعال:ؤيانثحموأوئتمنأ قوله ٤" 
نحملهئد الرمحج لأة حالهى؛ ق بالتقوى وأمر الصحية، لحى مراعاة كرههى؛ ؤإن الماء إل لعثرة از 

والإعراض.المثوز من الكراهة أمارات منه ظهرت قد ولأسٍا وخصومتها، أذيتها عل للزوجة الكراهة 

الوجهلأة الكنايات؛ أحن من وهو والاعتراقخ؛المودية، الهلهاعق تمام يعش ش الوجه إسلام ْ~ 
الحاصن.نحتهع وفيه الأعضاء، أشرف 

بموكداتالصلح ق الرغي_، شدة عف ه حيد يخلما.نىاءئْاوامحلخ ؤ تعال: قوله دث، — ٦ 
موم قوله: ل الإضإر مقام ز والإظهار ؤس4، قوله: ل الوكد المدر دْي ثلاثة: 

شحثة.فعل عف تدل فإقبما الشبهة، أوبالصقة بالصدر عنه والإخبار 

ثرعآ.معللوب أمر ١ادين الأستفت١ءق أى مثمتوثشي،ايثاوه ؤ تعال: قوله دل، ٧" 
إلالإحسان ينبغي كا ذللث،، وغير والمكاح والصداق باليراث الماء ليتامى الإحسان يبغي ٨" 
الصغار.الضعفاء الولدان 

-٢٠٩
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هثدرومثأازأءءقإ؛آلمتل تميئلأ وأومصستر آلستأه ةت_فيلوأ؛يرو؛ مستطيثواأن ش وؤ 
يظلاأقم \s^j؛،؛r<L)U?عأ زحيث ٤^٧ أقن'كان ك>كث وستدأ محدمأ ؤإن 'ةلثع1ممح 

ولميؤبمثاألإمةآمحأيس وماِيى آكمتوت كا.يى ؤض اقءو؛سعا-ءك—ما وكان سمتئ من 
^^[^١وهاق ِشماؤاآلتمتو؛ت قكمأأمآن ائقوأآللأؤإن آن وإياكم يهكم من أونوأ\لك؛ش_، 

يثأإن ؤكلألأش وكن آلارص وماؤا آلت_عؤت ماؤر و,س حيداغنة أقئ قان 
آليتاناب ميمي سكان ف-يا ، ٥^١٤ؤا0ممع قا-م؛ركَ ولأي ١^١ش آئأا ثوهاهظم 

سمسعادم؛،يراآممة ؤان الدياوآألآ7ْرمح خ_اب شتدآش 
اكضبثرت

قالتاء يين التام العدل إقامة عل دائإ تقدروا لن ~ الرحال اتأا ~ ايكم ت سمحاته عالمه ؤمن " ١٢٩

كا،لعلقةفتجعلوها كاملا، ميلا عتها ا،لرغوب عن تميلوا فلا جهد، كل بدلتم ولو النفس، ورعية ايحثة 
فإنالحثلور بترك وتتقوا الآمور، معل قئنوا وإن بظلمها' فثأثموا مطلقة، ولا زؤج بيات ليسسث، الي 

سبمم.رحييا عياله، ليتوب، غفورأ كان اش 
كلأمي افه فإن خل.( أو بطلاق الفرقة ونمت، فان الفراق، من يأس لا فاثه الاتفاق تعدر ؤإذا — ١ ٣ ٠ 

الحكم.حكيم الفضل، واسع كان إله وجوده، ررقه من منها 
الأشياءيبمدْ يأمر لي أيه إتةأ! واد-ّاكح،، اليتامى إل والإحسان يالعدل سحاته افه أمر أن وبعد " ١٣١

الالأكوان، مدبر فهو وحدْ، له وملكا حلقا والأرض الموات ق ما كل لأن العباد، أمال إل لاحتياجه 
الخودوكال القدرة بعفليم ينيخ مما هدا ونحو الوحشة، بعد الإيناس ولا الققر، يعد الإعناء عليه يتعدر 

افهبتقوى أمرناكم كا الأمم، مالف من وغيرهم والصارى اليهود من قبلكم مى أمزنا ولقد والإحسان. 
الدينيةمصالحكم وممفلم تركونفوسكم، وياكانية معارفكم، ترش فبالأول شريعته، وإقامة سنته قامة إق 

الوالملكوت، المللث، ماللث، سبحانه ايه فاعلموا ؤإحانه فضله ونححدوا اهئه أئعم تكفروا ؤإن والدنيؤية. 
لحاجته.لا لرخمتنه بيإ وإياهم وصاكم وقد وتقواكم، شكركم ينقعه لا كإ ومعاصيكم، كفركم يضره 

نفسه.لتكميل شكركم إل بمتيج لا فهو صفاته، وكال يدانه محمودا بياته، قيء كل عن عنيا افّ وكان 
شاءكيفيا فيهجا يتصرف، وملكا، حلقا والأرصى المموات ل ما سيعحانه له أن محرر ثم "  ١٣٣" ١٣٢

وسائروأمحوامم أرراقهم ق العباد أمر إليه يوؤل وكفيلأ قثا يه وكفى وإماتة، ؤإحياء ؤإعداما إمحادآ 
الحكمق محلكم تحلون البشر من آحرين قوم ؤإبجاد الوجود من واستئصالكم إفتاءكم يرذ ؤإن شوومم، 
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اضولكن لسلطانه. وخاضع مضته، ز والأرض موات الز ما كل لأف ذلك؛ عل قادر فهو والتصرف 
إرادتهتتعلق لر يعلمها "بم لكنه ثيء، كل ملكوت مدم إذ آخر، حلق وإبجاد الإفتاء ذلك عل ئديرآ 

ذلك.

منكميرد وقى فقايات ا-اءيرين نالوا اتقوه فإن بيده، والأخرة الدنيا خير أل هك اف ثثههم ثم —  ١٣٤
منأعطاكم بإ معا الدارين ثواب اش فعند ونحوهما، والخام يانال الدنيإ نعيم حياته ل وجهائه عيه ب

يفتى،ما وهو أدناهما، هو بإ تكمموا ولا معا، تطاليوهما أن فعليكم الحواس، وهدايت والشعور العقل 
وسلطانكم،قدرتكم نحتر وهو لكم، مسور هع، بيتها ا"بمءع أئ ُع يأقء_1، ما وهو أعلاهما وتتركوا 
[.٢٠١وقاعدادو_االناره حسته آوجآؤ وؤ، الاوتكا->سثثئ رئثاءايكثاق ؤ تقولوات أن فيليكم 

أنفعليهم حالاتهم، ماتر ق أمورهم بجميع يصير ومتاحاتهم، محاطياتهم وقت عياله لأقوال، ٌمع فالنه 
أمورهمتستقيم *ها التي الفضيلة حدود عند وتقف، نقومهم، تزكو ويدليثح والأفعالى، الأقوال، ق يراقيوه 

وثواثمم-نعيمهم فيها يكون آحرتمم محا أبدية محياة - محيتعدون دنياهم، ن( 
والاسباطات،:الفوائد 

لألالتفي؛ ز للمبالغة ه لذ ؤ ه نمدلوأه؛ أن وفيرمتطليئوا ؤ تعالرت قوله حاء ~ ١ 
والفلر،والتعهد، القالي، الميل، ق التفاوت من يغ فٍا رلرح١ل، عير ذراائ، وق التفسر. ي، يغالالنساء أمر 

الأّتهلاءة.حد عن حايج محال، ذللث، ؤ التؤية فإف والفاكهة؛ والتأنيسرط 

أحدكمثمزط لا أي: ؤئلأىزأخ،آمره بقوله: الماء يغر العدل مزان اف أقام ٢- 
كالمعلقة.الأخرى نمير ;حيث، الأحرى يسوء حتى اليل أشد إحداص إلح، اليل بإظهار 

ههرمح،،أمر الجة أف :ؤظس1وأهطإراشؤريمض قوله:ؤ دل ٣- 
الحسث،منر ومجه ز ليس بط الرؤج يكلفج فلا النساء، بحضر ق لاتتوافر ك نوحيه، أميابآ يالرأة للتعلهمر وأن 

لامرأته،الإحسان عل ه نقالرلج يردم، أن وهو اختياري، هو حظا الحي، من، ولكير والامتحان، 
-٠١الإلف، من، بمصلر حتؤر لها، العاشرة وحنر اّتطاع، ما أخلاقها أو حلقها منر يلائمه لا ما ومحمل 

والتعود.التكرر بهلول هدا ويتحقق، العلييعيه، الميل، مقام يقوم ما احتيارآ والحنوعليها 
المعاشرة.سوء منؤ خير الفراق، لأل للروح؛نر؛ خثرأ يكون قد الفراق، ٤" 
افه.فضل، مي، الكل إذ اكنيا، ثوابر ي، طلعن الإيان يمدهم ألا للمومنع، تعليم ه~ 
ن،اء التالتام؛؛تر العدل محقيق عل الرحال قدرة عدم ق تقبل مأمر ءز^ إخار ( ١٢٩)الأية ي ٦— 

الحهد.من، ذللث، ؤ، بذلوا مهإ الملم-،، وميل، المحثة 
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ؤآلأهمهاآؤآأو؛لدن آئي؛تقأ أكتط و-متك جم،ؤأ  ١٣١؛ه1 
آممت^٤ أؤئمصوأ ع>دلوأوإزئلؤآأ أن آثوكآ ئسما ٥^!! عتا أوق هأس _b عن-ثاآاز إن 

رّومحءدرل'ءل< ألذى وآوكتثب ورثولدع أش ءايِتوأ  ١٠٣١٠لي ؛؛^!١١ حسما بمامملون َكان 
محمدضلوملحكوءئثهءورثلأوءوآثوٌآلإمّ منميأوثن وألتكتفأكءَأأرد 

^^^وMٍازمحأو١سآشجم
آمحهءآلكنجتن ?واأؤب؛0يمفذو0 عذابا كم أن دئمٍ_آدشتيرت أأوأُ تحيلا تييتئم ث؛ُ وم 
ظنالزه.شهمثا.أهدون من 

التمسجرت

كونوافأمرهم• الومشتن ينز بالعدل الأمر عمم واليتامى، اء التل بالعدل سحاه أمر أن يعد —  ١٣٥
أدقمحابينهم، الناس أوبمآكمه لطان، اليوله ص الناس، من الحكم ل بالعدل أحوالكم؛1__ ل كق 

تتحروابأن فه شهداء وكونوا بينهم، والساواه العدل من والأولاد الروحان ي؛ن محب بما كالشام العمل 
حايثت بأن أنفكم عل الشهادة ولوكانت محاباته، ولا أحد مراعاة غير من به، ويأمر يرضاه الذي الحق 
سعليه المشهود يكن فإن ؤإحوتكم. كأولادكم إليكم الناس وأةرد_، والديكم، عل أو علميكم، الحق 

ءد<جآقلحيا تحابوا أن فحدار فيهما، يبع أن أحق وشرعه جما، أول فاض أوفقثرا غنيا أوغيرهم الأقارب 
إلالحهم، عن تعدلوا لئلا الهوى؛ تتبعوا فلا به، وشفقة علميه عهلفآ فقثرأ ولا وشره، أذاه من حرفا ولا ^٥، 

فاضيودوها، فلا عها، يعرضوا أو ومحئةوAا، بالنهاية ألتكم ئلمووا ؤإن الزلل، الهوى ق إذ اياطل؛ 
تعملون.فهومحانيكم؛ٍا قصدكم، علميه لاعنفى ؛أع،الكم، محير 

المحن،جاتم برّء.له وبمدقوا ويقينا، ٠ل٠أنينة الإيٍان ؤ، يزدادوا بأن ؟^، ١^٠٢عياله اف أمر ثم —  ١٣٦
من،محرؤيتت ما ذمن قا صاده لريرك فإنه قبله، من رثيه عل ثزلها التي ويالكتم، علميه، ثرله الذي وبالقرآن 

أوكتبه ببعض أو بملائكته أو باض يكفر ومي ،؛ ^١٧كفر مى ثوعد أمر؛الإيهان أن وبعد والهدى، السبايث، 
ؤبمتعهالأليم، العياب من الأنترة ل صاحبه ينجي الدي الحمح، صراؤد عن صل فقد الأحر، أواليوم رمله 

المقيم.يالنعم 

وهكذاكفر، إل ثم إمحان إل كفر من نم كفر، إل إيحان من مضعلربة أحوالهم اكاهن هولاع إة ~ ١  ٣٧
إل؛١تدو١ أن لهم يرجى لا ومثلهم وفضائله، مزاياه وفقه الإيعاز، حقيقة لفهم الاستعداد فقدوا قد أمم 

وإحسانه.ومغفرته ورضوانه، رحمته عهم اف يمخ أن حم فجدير ناغ، إل ترثدوا يأن ولا الخير 

-٢٦٢-
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الأخيارق إلا غالبا نستعمل لا والشارة ا،لومع، بالعذاب الناذةين بنشر ه رسوله أمر ثم —  ١٣٨
التهكمباب من يكون اليثة الأخيار ز فاستعإلها الوجه، بشرة امحل اتبمن مأخوذة هي إذ السارة، 

داشخ•

الكافرينيتخذون الذين مم الناهقون فهؤلاء الذم، توج؛، تالتي صفاتمم بعض تهث نم ~  ١٣٩
يطلبون؛ذللث، هم كانوا فإن ويركونما، الوم؛ين ولاية دبتجاوذون وأنصارا، أولياء للمومنع، المعادين 
لي،انمم.بصادق تعال منه يهللبوها أن فعليهم يشاء، من يؤتيها ض العزة فإن والمنعة، الخلية عندهم 

والأسشاطات:الفوائد 

•التاس الدل،بغ، وجوب ~ ١ 

الإسلام.ق ومقامه وورعه به، القائم دين عل وأدل الأمور، أعظم من بالقسهل القيام ~ ٢ 
الغشفيها يكثر والشهادة وخفاياها، الأمور بدقاتق اللم هي الخبرة لأف -)الحيي(؛ هك؛اش عم ٣" 

أوتحريفها.الشهادة كتان ز المعاذير ويلمتص ه، نففيها الإنسان وقديعس والاحتيال، 

١كنوبمن التوبة وأف مرة، مئة المرء كمر ولح. ئلمه، ما تثب الإبجان أف عل لمون المأجع ~ ٤ 
كدللث،.

وهيالاعتقاد، حرية من إنطلاقا جوازها يرذذ الذين المعاصرين بعض عل والرد الردة، نحريم ْ~ 
ياطلت.مغالطت 



النساءمحورة 

معهنئلامعدوأ •ها ودتئإر1 ها وكم آس ءاثتت ٌععم ^١ آن فيآ3كثف عثهفم بمودزق< وؤ 
أوآ■؛تميعا جثم ف، دآلتقنج؟ن آلصفتهن جاهع آس غيدمءإءئدايثثه٠ِلة  ٠٢غا^^ ٤١٣^حئ 

تجيبوإنَكادا مع>ؤآ ثثالوأآلتذ آس تن ئثح ثم لإنَكان بخأ يرثمف ١^؛£ 
آقئ^؛^3، قت(آلتثئ بمم ِمحثأ ع تزآلئ أشسؤذئةأ;صر ة١و 

آلضاووثا٠وأإل ؤإدا وهوحثدعهم أثن ءئنمم0 \لث؛نخفغ؛ لموِميراسيلا أؤ 
٤^^^0ئد.دلآةنذهلآأق ^٧١٠

٠\ر الف

الن-ىالكلام سمعتم إذا يأحكام4ت ؤيزدري الد.ين، يتضس تى »ع محلوا أن ا،لؤم؛إن اف مى — ١ ٤ ٠ 
إلثعوددا حش إلهم ترجم؛ ولا عنهم، فاسعددا والاحتقار الحرية موضع j الايات جعل ينقمن 
عليه،ووافقتموهم به، رضيتم لأثكم الكفر؛ ق لهم شركاء تكونوا معهم قعدتم إن إلكم آحر، حدث 

الشامة.يوم العقاب ز الل.ساسجسُون ق اش يايات الاستهزاء عل اجتمعوا ك،ا فإمم 
نمر،أو هزيمة من لكم بمدمثا ما ينتظرون الناهقون فهولأم النافقين، أحوال بعمى تهمر ثم — ١ ٤ ١ 
النعمةؤ مشاركتكم فيستحقون معكم، كانوا أمم ادعوا عليكم وفح اش يضركم فإن خثر، أو دّلر 

عللهم عونا كانوا يأمم عليهم متوا الفلفر من ثمب_، للكافرين كان ؤإن الغنيمة، من وإءاطاءهم 
فاعرفواقتالكم، عن عزائمهم ؛4 نحور الذي الآكلأم ؤإلقاء معهم، الخرب ي والتواق يتخذيلهم الومنغ،، 

يظهرونالذين والنافقين الصادقين الومنثين يخن محكم الله إئ أصتم• ؛ثا نصيينا وهاتوا الفضل، مدا لما 
فانأءدّاءه، ؤيعاقج، أحثاءه فيثيب، والعقاب، المواب من كل يشأن يليق حكا الكفر ويبطنون الإيهان، 
بيضةعن ال.فاع ستا.ء>ه ما بعمل قائمين وميه، لأمره متبعين ؛ل.يتهم، مستمسكين داموا  ١٠الومين 

سلهنان.عليهم لهم يكون ولن الكافرون، يغلبهم لن العدة ؤإعداد الأمية أخد من الدين 
منافه إل دللث، ج، ونالكفر. ويبطنون الإيهان له فيفلهرون اف، رسول نحادعون النافقين إن — ١ ٤ ٢ 

الصلاةإل قاموا وإذا ■حا-اءهم، عف محازييم سبحاته وهو به، اش كمعاملة يدللث، الرسول معاملة أن جهة 
اللأقبمم فنل؛ عف بدفعهم نشاط ولا عمل، عف سعتهم رضة للحم ليت متثاقلين، متياءلئ؛ن قاموا 

يراهمأن بذللث، ستغون الماس، محشون ؤإئيا لهم، إييان لا إذ عقابا نحشون ولا الأحرة، ق ثوابا يرجون 

٢٦٤-
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راودهمالناس ْع كانوا يإذا يصلوا، لي أحد يرهم لي فإذا قليلأ، إلا يصلون ولا منهم، فثئدومم الومنون، 
معهم.وصلوا 

آحدإل عنلمون لا الكافرين، إل وتارة الومغن، إل تارة مائلون مضطربون النافق؛ن وإف - ١  ٤٣
منه.أمم ادعوا لأحدهما الغلة ءلهر'ت، فمض العامة، تكون لن يدرون ولا ٠^١^، ءللأ'--ح لأمم الفريق؛ن؛ 

فلنحلق، من به ونحلت، عملر، من فدم با ، ١٠٢٠١^ل موغلا الخي، عن صالا يكون أن سه محت، دس 
ولاتتحول،.-_jJ، ذانّتةالهلأ والدليل، بالخجة إقناعه ز أوالمالغة باجتهادك، سلاللهداية له نحد 

والأسياطاتح:الفوائد 

النهيهدا وأق ض، الغض إؤلهار وجوب، وملأسددأتعيره قوله ل النهي حكمة ~ ١ 
ما.والاستهزاء الكفر؛الأيات ل حاصوا إذا هم، محالبمغادرة الأمر يمتضر 

 ٢ - ،j ،بالأدلةوالاستهزاء التتقص عل يدل، بجا أهله، فيه محوض موقف كل اجتناب عل دليل الأياُت
الدبضة؛والأحكام الشرهمة 
 "٣ ،j ،سيمخ الئيء إنكار أن وإل الإثم، ل، بمع عليه ويكت، النكر يقر مذ أن عل دليل، الآيا'-ت
الاأأر^.بمن اءتشارْ 

هذالخاءإلوف، ظفرالكافرين؛النم،• وعن افه، س وأله باكع ظثرالوممح، التمثلص جاء ~ ٤ 
١٠^وأف دانا، للحق، العامة أف  أثناءق يقع وقد ودولة، صولة س أمر0 أول، له كان مه،ا أمامه يتهزم  ٠٢٠١

الأمة،بآحد افه لسنة بين أهله مادام عليه الحث، بغلة تنتهي، ولكن، للاطل،، الفلفر س تم، ذلك 
العزيز.الكتاب بذلك أمر كها العدة، ؤرعداد 

الأحرة.ول الفناهر، ز الشرسة أحكام الدنيا ز النافق عف تْؤ، - ْ 
 "٦ ،j(١٤٣الأية ) محيفلن حديه، والأسماك به الإيان عن قله افه صرف مذ أف ستقل، إخار

.[ ٠ لاكف: ه ثلؤبهم ائث أيلغ قثاراعوأ ؤ تعال: ، ئالك،ا واليقغ،، الهداية إل طريقا له 

,٥-
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محلواAأن ٦^^ د/ن ين آممه ثنحدوأ ي أك؛١^١ ه ؤ 
أو؟كيّائافب' آلنارورمحي من ألآتمفي ١^^ آثئفت؛انفي او\'إن ثميغا أثلهإشنا عقا=غتلم 

آئبجذع ف1ؤممح ِش ذ ح\ أو ئ\ممثوأ ص\ \وت؛١^١ آي 
وءامن—تمسك؛تمِ إن تدايؤتظم يمعثثلرآقء تا ?ؤأ عظث لترا يون وسوش 

سالكثاعليمأأنؤآهؤكانآقم 
التفر1

وأخرىْع تارة مهم قرار، لم يتمر لا مذبذبون، يأمم النافقين سحانه دم أن وبعد " ١٤٤
أنأتريدون المومنثن: دون من أولياء يتخذوهم أن ويبماهم فننهم، يفعلوا أن الوتن حير الكافرين، مع 

الومتين؟،دون من أولياء انحذتموهم إدا للعقار—،، استحقاقكم ق بيته حجة عليكم فٌ نجعلوا 
منالحالأيت، وشر العذاب، من الدرحامت، أسفل ق أئبمم التافقين مال، عن سحانه أحبر ثم " ١٤٠
والخديعةالكر عليهم وذائدا رمله، ومعاداة باش بالكفر شاركوهم لأنهم الكفار محائر تحتج مهم العقاب• 
جريانذلك ض ويتموا نجس• ولا به يشعر لا وجه عل للمومتتن، العداوة أنولع من كثثر من والتمكن 

لهموليس العذاب، أشل استحموا ونحوم فذللث، يستحقونه، لا ما واستحقاق عليهم، الإسلام أحكام 
عقابه.بعض عنهم يدغ ناصر ولا عذابه، من مقاو 
النفاقمن تابوا للذين يكون لا للمتافقين أعده الذي الشاا-يد الخزاء هدا أن سحانه أحبر ثم — ١ ٤ ٦ 

تغلالض الأع،ال صالح ق اجتهادهم دلأئةت بأمور ذلك وأتبعوا متهم، فرحل ما عل وندموا والكفر، 
فهالمح ويجلموا بالوعد، والوفاء الأمانة هع والعمل القول، ق ق . المطليلتزموا بأن الشاق، أدران 

يكونبأن باطه واعتمامهم والعلن، الر ق اطه ومراقبة والخمؤع الخشؤع الصلاة،ع ويقيموا ورسوله، 
بمواعْله،والاعتبار بادابه، والتخلي بكتابه، ااتمسلث، ْع اطه، مرصاة العمل وصلاح التوبة من غرمهم 
يدعوْبأن طه ؤإخلاصهم نواهيه، عن والانتهاء بأوامره، والائتمار وعيده، من والخوف، وعده، ق والرجاء 
والمائةبالدين يتعلق، ْا كل يكون بل نم، لخلب ولا صر، لكشفه أحاا-آ دونه من يدعوا ولا وحلم، 
كعملهم،ؤيحملون كإيٍايهم، يومئون لأئبمم الومتغ،؛ مع يكونون التائون فأولئلثج وحده، له خالصا 

الختة.وأعثلمه قدره، يقدر لا الن.ى العثليم الأحر افه يعطيهم وسوقه جزاءهم، فثجزون 
منأحا-أ يعدب لا تعال، أثه ءب؛ذ عليهم، اش لكفرهم؛أئع، كان إد،ا تعديهم أئ سبحانه بهم( ثم — ١ ٤ ٧ 
له،منفعة جلب متره'م، أحد، كل عن غني نعال، لأله لفر، ذهعا ولا لتقع طليا ولا منه، انتقاما خلقه 



التاءصورة 

أرواحهم،لطهوئج وشكروا ولوأمتوا عليهم، افه انعم كفرهم جزاء ذللث، بل عنه، مصؤء ^ وعن 
يذللث،واستحقوا ومعادهم، معاشهم ز تصلحهم الش أعالهم واثر عقولهم ز ذللشا آثار وظهرتا 
؛٧١أكثر الدرجات من وئتلهم بأحوالهم، علمه يحج، الشاكرين المؤمنين ئواي، محعل الذي الله رضوان 

محايعا معدودة أيام j محيض؛العمل الهياعات، بيتر يجزي فهو وايايم، شكرهم عل جزاء تحقون، ب
غيرمحدودة.الآحرْ 

والأساطال،:الفوائد 

التحذيروفتها عليه، الحجة قيام مل أحدآ لاتعدبء افه وأي افه، عدل كإل، عل دليل الايات ق ١— 
ميينا.ّالطانا عليه ض يجعل قاعتها فإن المعاصي؛ من 

بالإيان،تفياهروا المنافقين لأن المماق، ل الوقؤع ومن والمنافقين، الكافرين موالاة من التحدير ٢— 
الكافرين.ووالوا 

 -٣ j العذاب، دار أن إل إشارة ين ؤلنآصنفيأقنني٦صفي مال: قوله jالاحرة
بعض.من أعل بعضها درجات النعيم دار أق كإ بعضي، من أمقل بعضها كات درذات 

هويومالأجر إيتاء لأف سوماه -ؤ أتى؛ه أيراعظيثا ءؤوسوفدؤت<آهأتؤطن ^ ١٠٧قوله - ٤ 
الحاصر.الزمان من قريبا ليس متقبل وهوزمان القيامة، 

ومعاذآ،ملجآ فيجعله بافه، ويعتصم وفعله، قوله يضئ ان ت هي بشروط مقبولة المنافق توبة ْ~ 
فه.ديته وبملص 

الأءممامحص ^^واأسوسثوأدتهترقيم تعال: ق ٦— 
الإصلاح،جلة من والإخلاص الاعتصام لأئ ه؛ قوله: ق دحولهيا ،ع بالذكر، والإخلاص 

القلوب،.من النفاى بثكن الذي الحنجج المقام هدا ق ولأسيإ إليه،ا، الحاجة لشدة 

الإحلأص.\ل وثيب؛ تحذير ه ^۶^١ قوله ي ٧" 

IU -





التاءسورة 

لأهمإهانة؛ فيه عذابآ لهم قثأتا وقد جحودأ اّياحدون هم الحق عن العداء هؤلاء " ١٥١
بالرسل•استهانوا 

ا،لومتينوعائية الإيء\ن، أهل مقام تعال افه بهذ ومصترهم، الكفرة عن الخديث مقابل ل ~ ١  ٠٢
كلهم.لهم وعرفوا حتعا، ببمم آمنوا بل الرمل، من أحد ب؛ن مرقوا دل( لرمله، آمنواباق الذين الصادقن 

الوشآ أحورهم، ونتحهم العظمة، من لتا ط أعإلجم عل نجازحم _ا سوةالعالية النازل أصحاب، هؤلاء 
الواسعة.والمغفرة بالرحة دانا متصف، فهوبحانه ناحر، وإن فيه حلفت، 

والأمشاطاصالفوائد 

ؤيريمح،النفوس، يرعن، محا والنهي، الأمر 3، الحكتم دأملوبه الفريد، منهجه ق القرآن، عفلمة ١~ 
يبيوما الأحكام ؤإصدار الحبج إقامة ز ممّرجه ْع نواهيه، واجتناب اف لأوامر الامتثال إل القلوب 

ءلتهامران؛ناج•

عذوبتهالها الهليبة فالكلمة الكلام، أءلادّ_، انتقاء إل يدفعتا القول من بالموء الخهر عن الّهي، ٢~ 
الهمم.وشعحذ الفضاتل، وغرس القلوب، تآليم، أمجاب من وهي النفوس، عل ودمئهاالحس وحلاومحبما، 

فيجوزالظلم ل تمادى مى أما سرائرهم، ويفح أستارهم، ومئلث، الناس، عوداهمته ثتح لا؛بون ٣" 
ثره.من للتحذير أو ظلمه، عن لرده شكايته 

افدم فمد لمظلوم، إلا ا-ئزادت، ز به الإمرار جواز ثعك، لا القول، من بالسوء ابهر عن افه ثص ~ ٤ 
واكووان.يالإثم التناج؛ن 

لأيتلمولأ,سىابدونه.الإمحانبالرملر-ا'ظمنأركانالإمحان، ٠- 
اضبرسول الإييان ل والتماري لليهود ترغيب، ه سوذ،ثؤسهثرمحدمح؛ ؤ تعادت فوله ق ٦" 

٦(.١ ٦ / ١ سازن اكأييل )ناب الكفر. حال ز متهم كان ما لم عفر آمنوا إذا لأمحم قق؛ 
 ~U ،بفضله،عباده يعفوعن العئو، تعال فهو العيال، ربا محا امقط المح، الصفاٌت، جليل العمومن

أنعل قدرته مع الاس عن فلبمفث، الكريم عموالود ثل أراد فتى بعذله، مراحدتمم عل القادر وهو 
٠لقسه ينتصر 



التاءمحورة 

سثنظؤأسآصهممو
سئمحث\ثآئتئنيص

'؛بمد،اثاب وه ثببجب ورقتاؤآقة\ذمحر ت؛ينا سلقكا موتى وءاكنا ذ*إكا عن 
آشثاينت مئقهتروكنهم مضّآم مما عثا تسه ؤأحدثايمم آلتب<ي، لث؛ألأمدوأؤ، ^il؛ 

.ءلاقه يويثون علما ومنَبِهلوبم حؤ 
أؤتثوو ٣ هيشآن آثسيح _، وميهت؛إة و؟ عْلث ثيثء مربد عق وملهم ديممحم 

إلالإيعَم ين ؤف، كم ما يثه سه ش فه ١^٥^١ آؤ؛أث محإة كم قنت وقيمت وماصلبوه ثةؤ0 وما 
مذ١^؛،يرن أو؟ •ءيمئا عنعزاآئم ؤاف زئته ?.اثر يمظ قلوْ ؛؛٠^١ آلْتي 

هأأج^^ُ شهيدا علتهم يءيأ الإيثمؤ وءم مهميمء قتل بِء يوثّأن 
اكفرت

سنتهعن الغافل وحلاله، افه بقدر الخامل الكابر، اكئت موال محمدآ. نشا اليهود سأل — ١  ٥٣
اسعوافقد محمل، يا فلاتعج-، وبلمونه. فثمرونه ياء، المن عليهم ينزله كتابا الرسول( سألوا وآياته، 

جهرة،افه روية موس أل وطلوا هدمح،، بعد وصلوا الآيات، رأوا أن بحد انتكثوا الذين أّلافهم نثن 
جحودهممن وهذا الآي١دتح، من رأوا بعدما ولخاحهم، لخالهم وقنعا لهم، عقويه الصاعقة فأحذتمم 

العجزانناهدوا أن بعد من تعال الله دون من لهم معبودأ العجل جعلوا أن ذلك من وأشنع ومكابرمم. 
•ساطعة ومعجزة واصحة حجة موص ووما بعفوه، تحال الله فعاملهم الباهرة، 

مريع،مشهد ق روومهم فوق، الطور جل فرفع تعال، الله هددهم بالتحدي اليهود ئعئث، 1ا - ١ ٠ ٤ 
القدسبيتج باب يدخلوا أن أعينهم أمام الحثلمة شواهد محلت، وقد وأمرهم يتوبوا، حتى وتوعدهم 
ونقضوا.نكثوا لكنهم عليهم، الغلظة المواثيق وأحئ. الست، يوم حرمة هتك عن وتماهم حاشعن، 

جلائها،ْع افه باياُي، والخحد جلالها، ْع المواثيق مض ق اليهود حياتان تعال الله — ١  ٥٥
القدث هدا بأن ويتدرعون قلوتبمم، بقؤة يتعللون ثم حق، ولا جريرة بدون الخلق، حيرة الأنبياء وفتلهم 

تراثمببي، عقوبه وجفاء قوة من قلو-هم عل محترأ وما منها، التخلص ل حيله لا وجيله منه، مفث 
٠٣٠يناما فمدفوز أكتزهم أقا منهم، القليل إلا آمن فا ؤإعراصهم، وجحودهم مرايهم، وكثرة ذنوبمم  ٠

أهواءهم.يتاسهس< لا ما وكدبون الدتيؤة، مصالحهم 

'٧٠ -



التاءصورة 

العائدة،الخدمة عمران ست، مريم عل وافترايهم جحودهم سس—٠ القلوب، عل الختم وهذا — ١  ٥٦
عليه.وتآمروا عيسى، اش ض بولدها ثدبوا ثم عفافها، ل وعثزوها عنبها، ق امموها فقد 

إلورفعه توئاه أعدائه، من افه فجاْ قتله، عل تامرهم بس، العقايه مدا واستحقوا —  ١٥٨—  ١٠٧
مرص•بمكر عليهم دألجى قتلوْ، أتم اليهود فوهم الجح، أثه متهم طنا شهه رجلا وصلوا الم،اء، 

كاورسالته، حقيقته اختلفوال عظيا: اختلافا وحياته عيي شأن ل اليهودوالمحارى اختالف، وقد 
كمرحتى طسعته، ق وحازمتح القص، شأنه ق صيت، مشاية وؤلواثف شص فرق عل مماته ق اختلفوا 

أساطيرعل ونجوما وأوهام، فكون عل عقاتيمم ثنوا وقد بعض، ل بعميجهم وطس بعضا، بعئهم 
إلالعفليمة يقدرته افه رفعه بل قتله، من استشوا وما قه1ءا، قتإلوه وما يقلون، كط الأمر فليس وخرافايته. 

حكيازتدبثرْ.ملكوته، عزيرأق الله وكان وجده. بروحه حيا السإء 
القيامةؤيوم المج، مومحت، مل الزمان آحر ق الخميقه هده والمارى اليهود يدرك ونثوف — ١ ٥ ٩ 

أمرْ-ز وصل به، ُكم مى عل يشهد ي به، صدق، لئى يشهد 

والاسساطايت،:الفوائد 

شددوا،الدين أسلافهم سنن عل فيها يمضون دالش التعتته، الكتنابه أهل مهلاد-، عل الرد ١~ 
عليهم*افه فضيق وتعقنوا عليهم، القه فشث*ح 
جيل.بحد جيلا والهلأاع الأخلاق يتوارثون الزماف، وسدل، الناص تغيرّ مه،ا اليهود، هم اليهود ~ ٢ 

يهلاق،لا ما اليهود من احتمل فكم به، ويتمثل القلو موسى باحيه ليتأسى قؤ للّكا تسلية ٣" 
والداراة!!بالصر وعاملهم 

وضيقالحياة نكد ق وس_، الطييايت،، من لالجنمان سيل فهي عانتها، وسوء العاصي شوم ~ ٤ 
افه.عن والنعي الحرمان عن فضلا العيس، 

وحكامسعلآ.إماماعائلا، الزمان آحر اليح نزول ْ~ 
صي،.قد المج بأل وانمارى اليهود العام تمنيد ٦— 

٢٧ -



الناءصورة 

؛؛©؟آسَقةإ تتخيل عى ويصذم ثم أحك ثلثتن  ٢٠٠٣هادوأحرمط آؤمك\ ْنيين ئؤ 
أج؟كثا ثذادأ يمم وآعثوك.ل؛وةغيءن ألنطز أتلالآلظاتف وأكهم عنة موأ وهد ألإبموأ وأتيهم 

الصلوأوئينمن ملك ين أُزل ومآ ِإثك ؤزل ؤا يقهنوف يآلممحنود ثمم أيلمِ ؤ، لذيمن 

وآلأسمآطوسموب وإسكى وإئمعيد إلأهيثِ وآو-صآإق بمفيْء من د\لإؤءق مج آوخجإق 
عثكقثصثهثر ق ورثلأ ا؛و؟  v^sداؤُد وءاقث\ وثقس وهنثوف وؤقس وعيسى 

ومنذينقبتيآ "؛.؛رنة موتىئه=كدث\أئة ٤^٤^وهم يثمشهم لم ورثلأ مد ين 
0؟يجآيريوسا آلأنيز\ ون ص تد خيه قلأؤؤفمحء،آمح 

هشإ~دا.؟ أسي ؤق يئيدون أنزلك,سلممحءثآتيكث إثاوئث 
التمسثرت

بالتضييقدببمم عامهم البيتان، من ماحاءهم ْع فيه وأوغلوا الفليم، اليهودق ئاتمادى —  ١٦١—  ١٦٠

الذيالتكرر والمدوي فيهم، التغلغل الشنح الفللم سب حلألأ لهم كانت كئثرة، يامت، من والحرمان 
الكتاب؛وتحريف التحتي، أكلهم دلكي صور ومن وحيلة، محن كل فيه وعبمجوا وميله، كل إليه ركبوا 

أعدهما الاحرة ق ممثرهم وسيكون الرئوية، والقروصى الأميتن أموال، وامتياحة فليلا، ثمنا يه ليشروا 
أصروس ويقلبون، يرعوون ولعلهم لهم، عقوبه عليهم التضييق وكان الموجع، العذاب من فم تعاق اف 

موجعآ.عذابا له اممه أط فقد ولازمه كمره عل 
افه،منهج عل وامتقاموا اش، أنزل بها والإيمان الراسخ بالعلم تعال افه عممهم مى أما —  ١٦٢
نحانبونالتكيف عن بعيدون وهم الزكاة، واتوا وأركاما، شروطها عل وحاهظوا الصلاة، عل فداوموا 
بأنفهولحري وعدوبته، لحلاوته الإيمان ذكر وتكرار ويصدفوتمم- الأسياء طريق يعرفون لأقبمم للعثت،؛ 

قطيين الزكاة وإيتاء الصلاة إقامة جعل وإثما أركانه. ولتفصيل متعئقه، لاحتلأف، كذللثح يكؤز، 
العباد،حقوق أهم من والزكاة افه، حقوق أعثلم من فالصلاة وبرهانه، ولبابه الإيمان ئمرة لآم،ا الإيمان؛ 

درجاممتسامت، الذين هؤلاء ويزيئها، بالأع،ال محيط وسيلج، عممه، الصالحة للاع،ال الإي،اف أف ك،ا 
•له منتهى لا أحرا ١لاهرة لعظمتنا )سنؤتيهم 

الأنبياء،من ّمك تن إل أوحتا ك،ا البي، أبما إليك أوحينا - والقدرة المقلمة من لما لما - إنا - ١  ٦٣
كتابا.داود تبيتا وأعطتا بعده، وتى نهمح سبقه، لئن امتداد ه فدعوته 





اءالتصورة 

آفيمنَكمروألذ ُأو؟ تيسيدا صثلأ صنوأ مد آس سبيل ؤبمدوأعن آؤبنَةثروأ ذ إؤ 
ريبماأكث,ليئفرصا دهلثتوأأم^ 

وثر-ى ^٢ ٠٥زذمحأ من ألم آلكنول ثدجثآءهآ يتآتياآلثاس ميآ. آء ؤه 
الآلأ=كثشا 'وأركآنل عما عح آسي وكا0 وآلأمْي أل1وثيتي ماؤ، قي ؤ0 مكمؤأ يإن 

آسذثود ثولإ آئ بمش أشيخ ٦^^ ١^٠ قيسأًظا شنوأ 
ثلآ==قم-ثع قثلأجآنتهوأورسجءولائمولوأ يآس هظ.موأ تنه ورمحح ثت،يم وًكلمثهُآلمتهآإق 

أسوكق أ'لأرص0 .ف، ?^٠^١ \ك؛عي ل ما لثُ وثد ق؛ كؤ_مى ئن ثتحدثث7 آسثإدمحو؛جاو إد1ا 
وشآلملإبو0 ألمالذكه ^٠ ئقي •عبم١ يمرتت\ ئت أيسسيح تنقتكف لير ويضلا?ؤ؟ 

وعيوأ؛١^ آكمتتت> مآق ?وآ 7محعا مبمقثمأإص وئنتؤكي عتثادش عن م_تنكم< 
أس__ثكموأا وأم-إمحء قئ._من ويندهم ^^٥؛؛ ئوؤ-هت؛ آلصندضي 
هولاثيبميراأول ^^١ أس دون تن نهم ولامحيون آل_ثا مموابة\ ثثتدبهتِ 

الممسيرهت

طريقل أوغلوا قد فهم اش، ميل عن والصد اوو1ح الكفر يئن قرنوا الذين حال تعال ث؛ق ~ ١  ٦٧
اكقعية.دروبه ق وناموا فيه، وأغربوا الضلال، 

يرثيهمولا لم، افه يغمز لن ولخرْ، لقسه ظلمه عل وباُت، صلاله، عل أصؤ ش إن - ١ -٩٦ ١  ٦٨
الهينالعذايج هذا وكان لامائة• ما إل فيها يمكثون افار، عذاب إل يومهم بل والخة، الهداية سيل إل 

وهينا.صهلأ اممه عل 

منفهومرتل للإمحان، بدعومم ه التي به جاء ْا محدق حقيقة إل حميعا الناس اض يرشد — ١ ٧ ٠ 

لعلا،جل يفره لا وأنه كفرهم، مثثة مى وئ.رهم وأخراها، دنياها ق انية للأنخير والإيمان اش، عتل 
شؤونكم•بتصريف حكيا باحوالكم، عليا اف وكان والأرض• موات• ال»_، فله 

والتقولالدين، العلول عن العتاب، رؤح محمل لهليم، ضياء والمارى اليهود تعال اممه ينهى - ١ ٧ ١ 
،-٠١يؤمنون التي كتبهم ل الفلر معاودة إل لهم وحمر العتاب، ق ملاطثه وفيه العالين، رئ( اش عف 

السيثنبخاتم بالإيمان ومواثيق وعهود ؤإشارات، بثارايت، من كتبهم عليه تمملوي ب،ا عليهم واحتجاج 
أثدبمم،يثن لما تمديقه مع العداء، الشي ناصبوا بل منها؛ وانثلوا محها، تقاعثوا ^١ ومناصرته، واساعه 
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غيرهشأن رسول، بشر وأيه السح، ز الصحح القول تعال وبين ١^٥؛■، عيسى ق الغالأة عن محبماهم ك،ا 
واستحقواأمه، وامموا برسالته، كفروا فقد فيه، وغلوهم اليهود غلال عل رد وكدللت، الرسل، من 

وقدالقهء. فكان أمه ز الا٧لئ، أودعها الش الريح دظمح، الحياة، قومه اطه، يكلمة حلق، فاليح بدعوته، 
أهلوحدر عنها، ءذرج لا التي حقيقته ومح، برمله، والإيان خالصا إي،انا به الإيان إل( تعال، اطه دعا 

شأنهو الذي الولد، إل والحاجة الافتقار عن وتقدس افه تعال عيي. شأن ق الضلال من الكتاب، 
أوعئئفهم.صهم، أويتوب اعدهم، يقن إل أمورهم ندبثر j ايحتاجغ، 

بعضامتعديمه ما الآ؛اُت، هدْ تزيل m؛ عسى شأن ز صل ثن عل الحجة إقامة بعد - ١ -٣٧ ١  ٧٢
يكونأن يأبى فلن تعال، ف عبد فهو الههو؛، المح شأن ق خلال من استهواها وما كيلت،، من التقوس 

منازلهم،ورقعة قدرهم جلالة ح القربون الملائكة وكذا ض، العبودية ملازمة عن يرغ—، ولن فه، مدآ 
ربهعيادة عن رم، تى تعال اطه ئوعد ثم وعر• شرفت تعال طه وانمودية لرم، هموديتهم عن لايرمون 

المصدقونفأما تحمه. يبإ وبجانيه ه، نفعل ؤيئهده يديه، يوقفه؛؛ن إليه، مصثره بأي عتها واستكبر 
مندرجامحت، ويزيدهم الكامل، بالثواب فجازبمم الصالحة، ؛الأعإل ذللمئجوالمتيعون ورسوله باطه 

أمرهم،يل من دونه من لجم محيون ولا والأرواح، للأجساد مولمأ عذابا فيعد-بمم المتكثرون وأما فضله، 
مرهوبا.عنهم فيدفع ينصرهم، ثذ ولا مطلوبا، لجم فيجلس، 

والامتشاطاُت،:الفوائد 

أمحلم١لآفاتؤ.فهومن انمين، الغلوز عن ١- 
عيادته.عن اسكبر من عاقية ومحوء به، واعتصم باطه آمن تى عامة حن ٢— 
وشرف.عز تعال ف العبودية ٣— 

لربمم.التامة الملائكةوعبوديتهم فضل بيان ٤- 

تمال:قوله عند البوي الوقف ١( )٣٧ الأية من يتبد ٥- 

ذكرفيها باية مر قوإذا التم ُركان م' حديقة عن صح فقد ه، ةئبإمحء ثن ديزبه-م ؤدأتهم 
استحابباب سلم، )صحح سح*• تتزيه فيها باية مر إذا وكان ثتوذ، التار ذو فيها باية مر وإذا سأل، الحنة 

عفأنزل القرأن هدا »إن الشي^: عن ْقبم، هريرة أي عن أيضا وبت، (. ١٨٧/٢ضلاماءةفيٍلأأس، 
)المنبرحمة*. عذاب ذكر نحتموا ولا بعذاب رحمة ذكر نحتموا لا ولكن حرج، ولا اقرزوا أحرف سعة 

سالتام تعليم فهذا ^(؛ ١٠١١١أبوعمرو الحافخل قال (. ٣٢٠)/ القرآن، انزل، ت قوله ي جاء عا ؛اب، لييهم، المهم.ك، 
عفيقطع أن يلزم وكذللئ، والثواب الحنة ذكر بعدها كان إذا ظاهره إذ القهء جبريل عن افه رسول 
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)الكضوالعماب. التار ذ'كؤ يعوما كان إذا أيضا يعدما ؛٧١ وتفصل والثواب الختة ذو فيها الش ا/آية 
يرتم ٢٨٥\"t/ )السند فقغ. يكره أبي( عن وكذا بتعحوْ، مرفوعا ء؛هد طلحهن أي عن أحمد الإمام آحرحع الخديث وهدا صررامآ\(. 

٢٢ا/ ممر ابن الخافثل وحنه لخيره. صحح محقوْ: قال ٢ ٠ ٥ ١ ٤ يرقم ١  ٤٧وافد؛مآ/ الآرتاؤط. قبب حنه ١(  ٦٣٦٦

الأيةالأنعام سورة تشسير ق المزيد ؤيتظرت (. U٣٤٢/ الصحيأحة السالساان ي الأليابي وصححه وصححه، الأثري طبعه 
)ح((٠ )٥ رقم الفائدة ( )٥٦

ثسثفاص>ظا إتمح تقم وجي وفئ-في يتث رمحؤ ؤ، يمءسثتأوخلهم ؤآ-عمتتثوأ لأش 
تاةت،تابمش لحت وأد ثّ. نس تئك  ١٠٢آوتقكليإيأ ؤ، ثضه^كم أقن م ئنثقسئاق 

بمميمحئازلآتإنءسيءاي
س:هأمحمجدبجأنأهممحءي04

اكفرت

حقيقةءف جيعأ الناس تعال يرشد وذحتيها، الشجه وتداعي وحلائها، الخهبج قيام بعد —  ١٧٤
العظمةمن له بإ اش أنزله الذي القرأن وأعفلمها ومعجزات، براهين من به جاء ؤإووما الشي رسالة صدق 

النقلتحقيق محن لجمعه الحجة وأيان بيانه، وحن ياعجازه الحجة فأقام والحكمة، والعلم والقدرة 
وأحكام،-حكم من حواه بجا ؤلريقها للبشرية وأنار عدر، أي به الخاطبين من لأحد يتى فلم العقل؛ ومتر 

وفوائد.ومقاصد 

لهحد لا عظيم، وقمل لها متتهى لا واسعة برحة التغ، بحبله واستمسك يه امن مى افه وعد " ١٧٠
العاليمن فيه وما الإسلام دين إل ويرثيهم واعتصم، به أمن لمى وادحرجما ب اطه اختص لآحرة، اق 

العفنام.

وهدايهبعباده، رحمه تعال، اش شرعبما التي ا،لرامحث، أحكام من يه استهلتح بيا الايات حتئتج -  ١٧٦
وقدسألالعائل، الربال التشريع وفق -بما موأول من إل لثرواتمم؛إيصالها وحمايه وصونآلحقوقهم، لهم، 

لأب،أو لأبوين أحتر وله أوولد، والد من له وارث ولا يموت، الرحل عن افه. رّوو، ه الصحابه 
ل(إن وهويرثها أومتاع، أوأثاث أوعقار مال من أحوها ترك ما نصف للاختخ القرآي: البيان مدا فكان 
وارث،ئئه يكن لر إن أويممرد؛١ل١ل الفروصى، أصحاب يعد مش ما فيأحد عاصمت لأنه ولد، لها كن 
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وللدمعصيه، فهم اء، وثرجالأ إحوة كانوا محان ترك،  ٤٠الثلثان فلهيا ~ أحتغ( أي• "" اكع، كانتا فإن 
والبلاد.للعباد الصلحة فه بها عليم واش وجدوا. إن الفروض أصحاب، يعد الأنثي؛ن حظ مثل 

والأسشاطات:اكوائد 

الهلريق.وتثير الخجة تقيم التي ال؛رامر، إٌيات افهذ رحة من ~ ١ 
سانضلاكص،الئ،بآحكاماضه.٢" 
والفهم.العلم مفتاح فالسؤال الشرعي، الحكم لعرفت السؤال وجوب ٣— 
اليداث،و-مجدئ.ز الحقوق، بيان ٤- 
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مدنية.النول: 

•الماء سورة مطلع ل ذكرْ م ثقي• الطوال، المسح من السورة: فضل 

القاصد:

الامحلأم.دعوة من الكتاب أمحل موقف بيان ١" 

اتية.للإنورحمته الإسلام عدالة تقرير — ٢ 

•والأشربة ا أحكام من ممر بيان ٣" 

إلالفضائل.وتوحيهها منابريمة، الجمعان حاية — ٤ 

واشارى.اليهود موالاة من اشدير ه- 

الماس.عل الأحكام سر عل الغريعة حرص ٦- 
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اثآؤمحّضبمح 

محمبمئمحإلآu_ءظقةبوبجأُماأ'ثئُُ! ؤةآياأؤ:تث;١^١ 
قتئي؛محنلأ؛محأواءأونثاتم!ت-يبأ ستلإيآإةمجُتاتحئهبمي 

وثُء\مثادوأ حللم  ١٥٧ويبمبموثأ رثؤم ين لئلا يئعون ءهمن٢وتآو١م ولأ وثُآلملنيد ولاظون 
وبشثآكموممأ0صدويتغترعفي<آتتجيألإايجآنةنثدوأَوثماومأعقآنجن عنيم3ةم 

?هآ^العقام، نديي أتق أثت.إة محآكموأ وآلاش يعاومأ 
التمسثرت

عقدهما كل تشمل والعقود يالعمود. الوفاء إل الومتين يدعوة ورة الهذه ق الأول الداء جاء ~ ١ 
وسائروالمايعات، الأمانات، كعقود عقود، من انماد بين وما الأحكام، من به وألزمهم عياله، عل اف 

منومتفعه، خثر ب ما لم أحل أن -هم وعنايته بالعيال وسره اش رحة ومن الشروعت. العقود أنويع 
افاسشاه ما إلا حلال فهي ترعى، الي الحيوانات ساتر من يشبهها وما والضأن، والعز والمر الإبل ذلك 

لهداتقرير الأية وختام الحرم• غير ق ولو أوببما، العمرة أو لج با-الحرم عل الصيد افم لحرم كيا تعال، 
لقضائه.ولاراد لحكمه، لامعمي، ومليكه، سيء كل خالهم، فهوتعال الحكم، 
زأوالهاون فيها، والقصير وفراييه، سكه استحلال عن سهاهم الومتين لعباده افه من نداء ٢— 
يماثلفلا الحجة، وذو القعدة وذو وشوال رحت، وميرت الحرم، الأشهر حرمة انتهاك عن، مؤر كيا أدائها، 

أعظمفهي الجدي لقلائد ولا والماث، الحجاج بوقه الذي للهدي التعرغم، بجون دلا اعتدى- من إلا فيها 
أنبعد السالث، أداء من ب،سعه الحرام البيت نمد لمى اكمدي محوز ولا فه، تعتليا مقلده لأما حرمة 
ولاشؤونه؟ ومدبر خالقه، من الكبير والرضوان العظيم الفضل يرجو وهو يمع كيف فيها، ش/يع 

عتهمحي ولما ثنيعه. جريمه فتللث، حقوقهم، وهضم أوفللمهم، عليهم، الاعتداء عل قوم بغضى عتملنحم 
محارمه،واجتتامحب، تعال، اطه من الخوف هي والقوى الخير، جيغ والتل دالتقوكا البد عل بالتعاون أمر 

ثمالإيان، أهل أخلال، من هذا فليمط والاعتداء، الإثم عل الخاون عن تمال اطه مى كا أوامره، وامتثال 
ارغد.يد,بالعماب خالفه مى وثوعد بالقوى، عباده أمر 

والامتشاطاصالفوائد 

خيهؤإرشادا توجيها لالمومت\ن كمحمل نداء كل إيابا، نداء عشر ستة عل السورة هده اشتميت ~ ١ 

الدادين•و ويلاحهم صلاحهم 
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العباد.وحقوق تعال، اطه حقوق وتشمل وشرعها، تعال اش أوجبها الي بالعمود الوفاء وجوبج ٢- 
مقصورةفهي الحرمايت،، داترة وصجمر اياح، نطاق لهم وثع إذ عيادْ؛ عل وسره اض قفل ٣" 

•أوإصرار؛،'؟-؛؛>؛>، صريللقس، فه ما عل 

هدامثل لتا اعمل الحكيم أتبما له: قالوا الكندي ،< وذااميالأصحاب أن اكرين: بعض حكي - ٤ 
ط؛بمليق ولا أمدر، ما واش فقال: حمج ثم كثيرة، أياما فاحتجب بعضه، مثل أعمل نعم فقال: القرآف، 

الكث،عن وئص بالوفاء، نهلق ند هو فإذا ف؛ذلردت، ١ل١تدة، محورة فخرجئ، افلمحق، فتحت إي أحد، 

يآيأن ألحد ولايقدر محعلرين، ق وحكمته قدرته عن أخبر ثم استثناء، يعد ا'سثنى ثم نحليلأعاما، وخلل 
(.٣١ا•/ القرآن لأحكام )اياح بمدا. 

القوى.صدق عل خئ وبرهاى عثليم، خثر فيه وثعاترْ تعال اش ■مماُت، تعثليم ْ~ 
والعدوان.الإثم عف اكواؤلؤ وحرمة والقوى، المر عف التعاون يجوب ٦- 
 ~U للإسأنية. الخير وتحقيق اُبمهود، وتوحيد القلوب، تآليم، إل مدق الإسلام مراح sرٌالةوتالالئ

ءآاّوالهوغى للإنانية والرحمة الخير رمحالة الإسلام، 

عفلغيره وعونا تقيا ا،لو,س يكو,ن أن بتغي القلوب، لترسيخهاق تعال؛ اش بتقوى الأمر تكرار ٨" 
والاخرين.للاؤين اض وصية فالتقوى التواصي؛دللث،؛ ييجغي اش، تقوى 
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القهرسول وأيى أنرلت؟ وأيى فيها، نزلت الش والماعة الله، رسول عل الأية هدم نرلت، يوم أي آّأعدم إل 
وكلاهمابعرفة، واهم، اش ورسول، بعرفه، واض ؤإثا الخمعة، يوم وق عرفه، يوم عشيه ثزثث، أنزلئ،؟ حين 

(،٣٠ ١٧!/، ٢٣١٢؛/الضر ملم، وصحح ، ٤١٤٠برقم ، ١^١٤حجة باب الغازى كتاب البخاري، )صحح عيد, لتا اض يحمد 

طبيعةونام، أكله طاب، ما فكل لهم، أحل ما تعال نهق الدبائح من عليهم حرم ما بيان يعد ~ ٤ 
لرثدركما وكل اليته، يحرم تخث، م كل وحرم الندكية، الإسلام شمع ولدا طيب؛ فهوحلال الإنسان 

بمهارةبما ميدون التي ابوايح من وغثرها دالعليور الكلابه صالته ما تعال افه وأحل وموحل، ذكائه 
واتقواإدراكه، عند الصيد عل اش امم فاذكروا عليكم.  ١٢اض.امتن التي الاف٠ة العلوم وهومن وحدق، 

لتينحذير مذا دؤ، يثر• زمن ق عياله بض ضل الذي وهو آت، حابه فإف أموركم، ساتر ق افه 
الخدود.انتهك، 

أي؛ايحصنات، نكبح افه وأحل لهم، طعامنا بجل صئح ك،ا الكتامح—٠، أهل طعام افه أحل ْ~ 
لأماالومنه ومث-م نصرانيه، أو كانت، بموديه الكتايثاُت، من الحصايته أحل ك،ا الومنايتح، من العقاتف 

يترتبهل■ ئا شرائعه؛ أو الإبان بأصول الكمر من وطر الهر، ق الكتابية حؤ تعال ويهق وأحدز، أول 
الرواجأن ييان وذللثح للدين؛ تضييع أو انتكاسه، إل مخي قيئ ميل من الكتاب أهل محالعلة عل 

عليه.هي ما مول لايعش ؛الكتابية 

والأسنياطاصالفوائد 

ألاعيا آحي• كل عل أف ^ أقث •،^3^ مما سمتيمى ثإي؛ ودما ت تعال فوله أفاد — ١ 
يضربأن إل احتاج ؤإن وحقائقه، لهلائفه عل وأغوصهم دراية، وأنحرُم ذ أهله أقتل من إلا يأحده 

المتئمالكلي، لأف للجاهل، ليس ما الفضيلة من له وال٠الم (. ١٦٤ ١; لازنحشري الكشاف )انثلر: الإبل. أكباد إليه 
(.T٧٤/ سرطي ، j^lلأحكام ابا.ع )١^; أول. علب له كان إذا فالإنسان الكلاب،، ائر معل فضٍلات له 

أنيبض ~ وضها جدها - كلها الحياة أف إل إشاره الصيد أحكام بيان سياق ق افه بتقوى الأمر ٢- 
الواطنسائر ول وجلواته، حلواته ق وعله، سه ق تعال افه يرام، الو.من وأف تعال، افه غنضع 
اض.بتقوى يعمرها أن يتبغي فيها يصيد الرارىوالقفارالتي حتى اليادين، وشتى 

اليثاقبمذا للترابط ود.ءوْ للحرج، ورهع الأمة، عل تيستر ونسائهم الكتاب أهل طعام حل ق ٣- 
الكتاب.وأهل السلمين بين والتعايش الغليقد، 
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صورة

والأستتياء0تأالغواني 

الباطن.وطهارة الظاهر طهارة يئن *م والنقاء، الطهر دين الإسلام ا~ 
ا-بم،إععن التعبير كذلك الحاجة، قضاء عن كايته تأمل أساليبه. وروعة الكريم القرآن رفعة ٢" 

فيه.ما السمووالرفعة من ففيه ياللأمة، 

عنهم.الخلج دريع عليهم، دبثدْ بمائه، تعال، اض رُءة ٣" 
اناء.امتعإل ق يبالغون ١^^٠ الوموسين، ردعل الأية ق ٤" 

الإنعام.وتمام المسلم، طهارة إل مدق لأما الشكر؛ توحب، تالإسلام شعاتر — ه 
ول(المرافق، النسر تم الكلءاُت،، ز والذوبة الألفاظ ل الفصاحة القرآن أطوب، س،اُت، س ٦- 

)الكعبين(.كالمة لسهولة بالكعوب التعبير دون التعبير،الكعبين، كاناق بالمرفقين، يعبر 

عنئهالأف الأرجل؛ غل ق الاقتصاد وجوب عل للمتسيه الرأس؛ مح عل الأرجل عطفث ٧— 
والمحاخ، للأتعرضه فهي تتفليفها جهة من الشتل والمح: الشتل بين حمعّت، فكآما الإسراف، مظنة 
لها.غعظ الماء استمال ز الاقتصاد يعي 

وآهتوأسمعناوخنك هنثم إذ وادمكمِبمت ١ثمى وميثنمه هيذؤ آقي آديفروأيمة وؤ 
التسط.شيّد١٠ محوآميك.لدم ءامتوأ'يزأ كأتناألي-متتث> ُأو^ُ دور ألص >دات علي-ءل آثت آقمُإن 

آقث^*؛؟٤ وأيمنأ للتسئ آءي.واهن ةئد.ؤأ آي!' عق ئنوِ يجمت==ظتإثنءا>ن نثُ 
ولحرمعفتْ لم ألصثتإحدّت، وعثعلنأ ثامو_أ ١^٤٧ أقه وعد  ٢٥٠كت_ملودتح معا خموأ 

أكتآ_ي\ آكيوئآ محث وننا%اثشآمحبم 
آديهتِمد أثديهنِ لومحأ تبثظنأ أن وم هن إد عثبمتتقم أسم تثث، آد'ؤثوأ  ١٠٣٠١٠

هأهُ آلمولحقث> ءث-ثوؤإا أش وعق أممث وأقموأ •عناء؛ظلم 
الم\ر.

ثروالتيوالنصرة والتوفيق الهداية خملمتها: ومحن علميهم، نعمه باستحضار المؤمنين عباده اض أمر ٧" 
ق^ ٠٥٤وما الصدور، ق بنكي عليم؛ٍا تعال فهو والطاعة، هع العل العقليم وميثاقه والتمكين، 

الأمور.بفلوامر تحال علمه ًع والخو_اطر، الأسرار من الضهائر 
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اتاتدةمحورة 

لذلكدين متجئ بالحق، ض القيام عل الحرصن أبخ حرصع، يكونوا أن ا>لؤْ~ين عبادْ اف ينادى ثم ٨" 
محورونفلا الشهادة، ق بالشط وأمرهم القس. ز لحاجة أو الناس لأجل لا له، محإرصاء لد إخلاصا 

الحقهوميزان والغض—، الرضا ل العدل، بل فيهم، الU-ل، ئزك عل قوم بئص عنملهم ألا ودعاهم فيها، 
الأمور.ببوامحلن ؤإحاطنه تعال، بعلمه مقررآذلالثا الشؤون اتر حمز بتقواه الأمر أُكد نم التقوى، وءلريو^ 
والعملالإيان يئن فقرن الؤمن؛ز،، جراء تعال بهق العدل، عل ولحفهم بالتقوى أمرهم و،لا ٩- 

اسرةنال، بينهإ ءلإ فتى الإيان، ثمرة والعمل العمل أماس فالإيان ثلارم، من بيتها لما الصالح؛ 
ولحسه.اض رضوان من أعظم وليس مؤكد، وعدثابت، وهذا العثليم. والأجر 

فهوتعال، الد من عادلء قفاء وئى الخحيم، فإل الد يايامت، اقتمد.ي؛ن الكافرين مصير عن أما — ١ ٠ 
وحكمه.أقداره ق الحكيم بأعإلهم، العليم 

وردعنهم، الأذى وثقن الأمن، نعمة من عليهم امثى با فثدمقرهم الؤْنين(، عباده افه ؤبمادي — ١ ١ 
منكفن وكم مكروه! من شيمهم وكم بلاءا من لحكهم وكم شث، من صهم صرف فكم عدوهم، كيد 
وهووحاففلهم، فهوكافيهم تعال افه فليتقوا حفي؛أولياته، لطم، مى فه وكم والأذى! بالشر سطت، أياد 

أشليتوكل وحده فعليه كفاه، عليه توكل ومن ورعاه، حفثله بتقواه اعتصم فمن ينجى، الن،ي وحده 
يستقيمولا الهلغيان. جحافل مرمه ولن الغدر، قوى دره؛ه فلن عليه، ويوؤل المؤمن اتقاه فإذا الإيان• 

شنزهى المر فإن ذسج؛ ق افة وعلئ بما، والارتقاء الأحد؛الأساُب، ق بالاجتهاد إلا التوكل معش 

الرموب،.من والنجاة ااعللوب، لتحصيل هوالجيل تعال افه 

والاسباطات:الفوائد 

والطاعة.مع العل اطه >ع والبيعة العهد وتحديد وشكرها، النعم استحضار ~ ١ 
الأشياء،تتيهن فثضد.ها الكافرين؛ ءقاد_، ببيان الومت؛ن ثواب، ذكر يتح أن القرآن سنن من ٢~ 
ليه.وتلهم تثبيت، عاداهم من جزاء ذكر ففي إليه؛ ارعه ومالحق عل وثباتا حرصا الإييان أهل وليزداد 
وصديقهم.وعدوهم وكافرهم، مؤمنهم الناس لحمح حؤ العيث، ٣- 
عنهم.ودفاعه ١نيتن، عياله ض اطه تم ذثز ٤— 

 ٠ ~ V—وحده.عليه والتوكل تعال، اطه تقوى ز الرغي

ويقينآ.ومحبه تعفليأ العبد يزيار ء-ا العل وصفاته تعال اطه إء أ،استحضار ٦— 
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المائدةصورة 

\س'إفاد وقميثا عشتز أمي منهثِ وثثث_نا تجِحإتتييل ميقتى أس أحثي كد وؤ 
أس^،زرسوئآوآهمجنتر امتم فيJمآتيكوةو٠ ١eو.أقمتم لأر< معهًكم 

آ'لأدهنومحتهثا من محنجي جقثت تثثاتيثما عكلإ' محئ=كمتف هممنا 
تيقثهمئقضتهم قط و؟ ّتثآء صل همد .منأ==ظم د;لدئث<بتي محكمي ئثن 

دثثوأظانثاقن آلخفلأ قنمسإ.ومث محت4تم يقتحآ 
ننحبآقة ِإة محآممح عمم ؟•_< تتئم قيلا إلا متيم حاُثق عق ئطئ ق ي ولا يؤء ذَةروأ 

ئمانسوأحْلا ميقثهن آ-كئدا متثدرئ ثوأ.إنا أنؤأويرتث>آقذمتتى ابييلجحيمك 

هُ؛©؟ ثعوكث بمن—»=قاذوأ 
التمسجرت

الواثتق،علتهم أحذ إذ إّراييل، ض ياييح ق العظتم الحدث هذا موكدأ وعلا حل افه كمر - ١ ٢ 
دشودمم،أحوالهم ق يشون الذين وعقارهم، أقوامهم بأمر الزئون وهم النزهاء، فيهم وجتل 

وينصرهم،ليرتدهم ويكلوهم، محفلهم لهم، بمعثه لبئرهم والامتثال، الوفاء ق تعال افه ونعيهم 
اشلرسل وامتثلوا وصدقوا لأهلها، الزكاة وأدوا الصلاة، عل حافقلوا إن والثواب، بالغمرة ووعدهم 
بغفراماستقامحم عنهم وقمرة الر، وميادين الخثر لجوء ق الأموال وبذلوا وعظموهم، وأزرومم 
اليئاقبتقضى ذلك، بعد كفر فتى الأمار. جارية الثٍار، يانمة الظلال، وارفة جنات ولثدخلنهم وتزها، 

التقيم•الواضح الخق طريق عن صل فقد منه، ثيء إنكار أد 
عنوالإبماد الطرد واستحقوا اللعن، استوجبوا بالحق، اكترالهم وقلة اليثاى، مصهم فيسب —  ١٣

دل؛نولا ليكر، يرق، ولا ُءجم، إل تتؤع فلا قاو1ّ7م قاوم مع نعمته، من بالحرمان وعوقيوا افه، رحمة 
بالزيادةبالألفاظ التلاعب من الحث. هذا بلغت حى افد، أمر إل لتفيء آيات4 لقبول تتقئح ولا لوعظة، 
حىومغزا0، مضاْ عن اللفقل. وصرف الف١طة، بالتأويلات ^ ١٠٠٧والنحريف، والتصحيفظ، والقص 

وهدى•حم. ٌر، ته دئروا مما وافر "لحفل- النيان إل حم نفخي أن عجب فلا وهجثراهم، ليدمم ذالث. صار 
فلاوخيانة، غدر من عليه طيعوا وما للمواثيق، وسدهم للعهود مضهم عل دليل التعاقبة اليهود وجرائم 

العفوق ويعب تحال، افه دعا وقد لها. حث• د التي جرائمهم عن وينفؤ إلا ليل يققي ولا يوم يمز 
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الاتاوْمحورة 

الذينالومتين عياده نحب تعال فالذ للاحقاد، ونزعآ للضغاتن وإزاله لالقالوب تأليفا والتسامح والصفح 
بالإحسان.الإساءة يقابلون 

عليهمأحن وقد ذلك وش السح، يناصرون أمم زعموا الذين الأحرى، الْلائفة حال تعال بهت — ١ ٤ 
وشيعا،أحزابا ذتقثقو\ الغلووالضلال، ز ووقعوا وعيدوا فثث.لوا به، دؤروا ؛ئا حظا تركوا لكنهم اليثاق 

ؤوحثمت قلوحم، إل ليت الي العداوة هع النسيان، عل لهم عقوبة الأفة تلك ؤنحلأ. حلواتف قوا وتفئ 
بعضهميقاتل بل تممومودة، ولا كلمة، لهم نحتمع فلا عليهم، ؛،قلآقلها ألقت، الي والغضاء صدورهم 

ويآكمئالخى، عل الياقيه أما يدعي منهم ٠لائفة كل تزال، ولا ويقهره، صعيفهم قويم ويضطهد بعضا، 
حا٠ومحازحم جرائرهم، عل تحال اُنج بهم بماٌولسوق، لها، اليغضاء ونحمل غيرها، 

والأساءلاُت،;الفوص 

وا-ئشرامحت،،الخزمان إل ئمفي الآفاُت<، من وهوأفه للأوامر، والتضيع الترك يراد؛4 الذي النيائ ~ ١ 
النس.؛اللأل ه ؤوئوأ بالماغي وعم والشقاق،، والفرقة الحيرة النسيان عن نثج وقد وعلمي، صلإ، لهو 
وءطم٠غره. بكلام بقي ما واختلاط اف، كلام من كبتر نصتب صٍيغ ومنها آثاره، بماء ُع وانقص( مص، 

التحريف.عني ناخمة افة فالشيان تلازم، من بينها لل اكحريم، ءؤ، النسيان 

الخدرمنهم•فنغي وثجترامم، ديدتمم والعهود الهولللمواثتت، مضل ٢" 
إلاض كلام نحريف، إل اليهود دفعت فقد عظام، أهوال إل أدضت« كم عفليمة، اقة القلوب، قوة ٣" 

الصالهتبرز وهنا العنصرية، ونزعامم العدوانية وميولهم العتلة وتقومهم ا-لحامحة أهواءهم يوافق ما 
الذكتاص< تحيثد عف ابرأْ من أعظم قسوة ولا مواضعه، عن الكلم ونحريفي، القلومتح، قسوة بين الوثيقه 

دنحريؤي•

أنباءوحل الماضي، من صفحاين، نشر فقد والمستقبل، التارنحي الكريم القرآن إعجاز من بيان — ٤ 
يوم،يمر فلا التكرره، وحيانامم العدائي، موهمهم ءل، والتماري اليهود من، كثثر بقاء وأ'كد المستقيل، 
بالضغاتن،الخافل محلهم إل تضاف والمارى، اليهود من الدين لأعداء مكايل. إلاعف صح ولاينجل 

عداوامت،.من صدورهم وتتفثه ألتهم، به ضح ما ْع 
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ثمتث يض يتقآ تقش لجه ِدكثآآحر ئد صي ح ؤ 
ثضثص\شمح قن:ثثاثب ___! محفدثيئالضف 

تكويخ-يجهم ٢^!؛^ شبل يبمّلاص أقنع تب آقّ ِبج ى نهي ه يش 
حكمتئمد أوآ مسثقيجِ صبمرط إق ويهديهتد آلنور.يإدبؤء ءثك آلْلثثت 

آ0أراد يآهق ذسبمإش هق تمييمء آبق آلتسيخ هو آلك ^١^٤ ١٥آؤمتثت> 
\لثثمؤتيثيق وِش همعا فيآأدبض0 وش إآحث مئتم آمكح آلمستح بمإاكت^ 

صنآهترئ ^٥١^٠٢^^ ير. وأةةعقم،محؤ ئقآأ ئ سهتأبمئق 

٢٤ق.؛١^يتآهلآلكغف< أج؛ آلممّر ؤإثه يينهعا وما وآ*لأرؤو< آلكثلأت مقف ةئاة؟وِس من 
ثذيدقمد•جآءثرييةثروث* يمأوأما آن مارر رنوناث؛خاتمحأعق 

هقدر. ثثء عكَلإ( وآقث 
اكصذرت

قملمحق جاء الذي التحي. ببمذا الإبان إل دعاهم أحوال عن نحدث أن يعد — ١ ٠ 
الأحمال؛عض أحفاهاوقد والإنجيل، التوراة ق وردمحت، التي والحوادث الحقائق من أحفوه ئ كثثرأ 

منذلك وضر الرحم، لأية وإحفائهم ه النص لأومحاف كاخفاتهم أومماتوما، أساعهم، عن والرمان 
والئثه.الكفايه سث4 ففيا ييانه، إل لاتدعوالحاحه ما ترك وإن والأحكام، الحقائق 
أمحاءلأءه مب؛ئ؛ وكتاب عظيم يور والقرآن والحق، بايدى جاء  ٠٥تعال اف من نور ه والتحي " ١٦
إلالهداة فهو والحيمة، الثلث، ظلام وثدي عليهم، حش ما لهم وأباذ دروتبمم، وأنار طريثهم، للناس 

نورإل والحثرة، الضلال ودياحتر المتن، ظلادت٠ من المخرج وهو الدارين، ق واللام الهدى سل 
والهداة,العصمة 

ولانفعا ه لتفيمللث، لا رسول، بشر المحو؛ فالمسح اض، ابن المح أى اعتقد من كمن الأية وتقرر — ١٧
قما وكل أمرأ، الحلق من أحد يمللث، فلا حميعا الأرمحى ز ومن وأمه بملكه أن اف أراد وإن صرأ، 

صرأه نمعن بديع أن الخلومح، من أحد يقدر لا تعال، قدرته وتحت، تعال ض ملك والأرض موامحت، ال
به.حل ما ضرْ عن يدح عمن فضلا اطه، كسه 
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محورة

محةلينالوا قدموا وماذا فم؟ اش حب عل الية ما وأحٍاؤْ، اش أبناء أمم والتماري اليهود زعم — ١٨
بلآخر؟ جض من أمم أد بجاتخش، ييأق حقوقه، ل وح>إ ميه، شأن ق الحب بممر وهل اف؟ 
فانله، غفر قاء دمى عيبه افه شاء مى سواء. كلهم والخلق الخطايا، أئقلتهم قل. البشر، كسائر بثر هم 

فيهم.محكم ماحم ؤإليه أراد، كيفما فيهم ، يتصرفهميدْ، فالكل وقفله، فرحته غفر وإن فبتدله، عيب 
الرصلمن وفترة المجل، اتدراس بعد الميض خاتم بمجيء يعلمهم الكتاب، لأمل الغداء ؤيأق - ١ ٩ 

علقادر تعال وافه عذر• لهم يبش ولا حجه، اض عل قم يكون لثلأ ال>اني؛ والبرهان ^ ٠١٥١١بالبيان 

عنهم.تول مى وخدلأن نمرهم عل وقادر البينة، والآيات< الباهرة وتأييدهم؛العجزايت، الرسل إرسال، 
والأستياطاصالقوائد 

الباهرة،والآيامت، الزة، يا-فج حاء فقد النبي؛ن، بخاتم الإبجان ل وترغيبهم الك؛؛—؛،، أهل حث، — ١ 
انية.للأنوالخبر 

وكثرما.وميادسه اللام أسباب، لتعدد ه الثلمتيِ وسبل •م ٢— 
والمارىاليهود دعاوى وبمللأن لأبيه، عيدأ يكون لا الابن إذ التح؛ ق التماري معتقد بْللأن ٣— 

وأحباؤْ.البررة اممه أبناء أمم 
ّبعابؤن اكتفاء أوتأحيرْ، بيانه إل لاتدعوالحاجة ما ئرك جواز — ٤ 

والإقبال،الألفة ودوام العاشرة، حن عل يدل . التي أدبج من والإعراض المداراة حلمح، ٠— 
والزغيب،■والتشويق 

الجائرةإل أدعى الأصاق، واشرأئت، الأشواق،، هاجت وقد الرسل، من، فرْ بعد الرسول، بعثة ٦" 
شوقامحن الصافية فالقلوب، عليه؛ والتم وجحوده العدلأ١ء، متاصسه إل لا ومحسه، ومناصرته به، للإيمان 

النبءً.هلهدا 



١لاتدةمحورة 

تئكتلإأننماآ جمدجألإ' إي ءعوؤم آدَقثوأصة ينمويِ يثنمهء هادموسئ إل وؤ 
آفيَكثدآشُم\:'خس 

حئئد-ئثهثا ؛ن ٥^١مماجبايتنيإماينمومئإف ولانثدؤأءقمؤجهثنثيوأ-خشيم-ن?جأّثاوأ 
محامرنتث>آتإ٢^؛< يد ر-جلأن ءاد .ا دبحوثك> ^قا يتآتا محرجوأ ^ يثهثا ةض-مأ 

إنَقتهمثتوهاوأ ء وعز غيل>0 ؤق؛م ^^١ آلت\مثثن عثؤثأ آد-ئئوأ ءثإ_تثا أثق 
فمنتلأإناورتلق آتت فاذهب فيها داموا ما آيدا ئدحلها لن إنا ثومئ هالوا موِمتياإن 

آومونمق ييثنا مأذ وأتي، دسؤ، إلا ٌو< لا ليى رن قاد "ؤآ قعد ٥^١ 

آلقومّعل تأُما هلا الأرنيسا ؤا شهو>ك^ح سنة* ^٠ ٩٧١علتهم محتمة فإئها قال أألآ^أأ الفنس-قيرث 
يلاق.ه

التفر

وتنموعنادهم، £ثؤم عن تكشف وقومه، القفوأ موسى يئن اجلأيث، وممشاهد الايايث، هده ق ~ ٢ ٠ 
لعل،علتهم، الخليلة افه بيعم بدثرمم اهءخ موّك، وهذا سهم، نمرة عن وتقاعسهم أدبمم سوء عن 

أرقاءكانوا أن بعد اللوك يهم وجعل سر، بمدون أساء فتهم جعل أن بينها ومن وتل؛ن، ترى ئلوبمم 
عاقمن أحدآ يون ل؛ ما وآتاهم اللام، عاليهم ويٍان وداود كءلالور-ت، مقهورين، حدما ضشن، ت م

•قاطبه الأمم صاتر قوعلي محمد أمة هئل م زمامم، ^، ٣١۶، ويصلهم زمامم، 
هدايةمن \نإم إليه آل، وما القريب، ؛ٍاصيهم وذكرهم عليهم، افه بيتم ذؤرهم أن وبعد " ٢١
لهمكتت، تعاؤ، اممص بأن وبقرهم القدس، بيتف بدحول فأمرهم يتتخيرهم الدؤ، اككاليفج لهدا هيأهم وتمكم 
مأمونهوالعاقيه الميادرة إلا عليهم وما مابقة، فالتيجه إليه اليادرة عل وحصا للأمر، تأكيدا يحوله، 

•والخران بالخذلان وبادوا وانتكئوا، أدبارهم، فقدارتدواعل، افه أمر تقاعسواعن فإن محسومة، والعركة 
قومافيها إن لتينهم• وقالوا ووءا~ْ، اش عهد وتقفوا نحادلهم، أؤلهروا القيمات هذه كل بعد و " ٢٢ 

يدخلونعندئذ أهلها خرمحج عل دخولهم وعلقوا بلقائهم، لنا طاقة ولا بآمهم، نخشى أقؤياء، أشداء 
اهتزّافلن.

بأنجديره وقفه يقفان الرجال محيرة من صالجان رجلان فهذان عروا، وإن رجاله للحمح، لكن " ٢٣
الخوفدوام مع العظام، الواقف ق تظهر التي والشهامة الرجوله إقبما وأعفلمها. كتبه أشرف j، اطه يسجلها 

ذلكأجل من ائى،ء. كل من خاف تعاؤ، افه عنف ل؛ وتى مراه، أحد من محاق لا خافه من فإن افه؛ من 
٩. -



المائدةمحورة 

سممم،وابنوا ربكم، وأطيعوا بالأساب، هخدوا منكم، اليادرة ككن ت العظيمة نصيحتهم حاءت 
وامهاعل فتوثلوا الأساب الأخد وْع عليهم• والغاية الصر تنالوا معاثلهم، ا-ادابرة عل واقتحموا 
اكوؤل.يكون الإبان وبقلي الصادمن، أحوال من فاكومكل مؤمت؛ن، كنتم إن ومليكها 
اكمثدموص موقفهم، وحموا غيهم، ق وتمادوا موقفهم، عل أصزوا كله سا مع القوم لكي -  ٢٤

تبثهمحامحليوا احتشام، ولا اكرامث، دون افلتخاذل، ا-بميان إحابة فآحابوا والخذلان، والتقاعس والعصيان 
محرحوا،أن إلا الخبارون، أوكالث، فيها مي طالما أبدآ يدحلموها لن أمحم مومقدين أدمت،، سوء عن بمأ بط 

تضحية.أدنى أويقت.موا قت.م، لهم أوتنغم دم، لهم يراقا أن دون طائرين فاتحن  ١٦٠فع؛دىذيدحلو
هووتأهبه العهد، عف ثباته مبينا وناصر0، حالقه إل يتوجه أن إلا هه؛ موسى يملك، لر وهنا — ٢٥
عنالخارجين وبين بينه الفاصلة وراجتا والاعتذار، الأسى ومبليا ويقينها؛الوعد، للأمر، هارون وأخوه 

أمره.عن المارقين طاعته 

تأديباسنة أربعين القدس ست، لحول علميهم وخرم ميتاء، بصحراء اكيه ق تعال افه فعاقبهم — ٢٦
بالمعاصي.جاهرون الطاعة، عن خارجون فهم عليهم• اسما بأي وأوصاه لهم، 

والأسشاطاصالموائد 

واكخاذلالخس ومنهات الدميمة، وأخلاقهم الرديثة، اليهود غالثج طبائع عف القصة دلت، — ١ 
والجرمان.والهوان الذلة من حم لحق وما الأدب،، وسوء والتقاعس، 

عسىقط به، افه ونجاهم فيهم بعث، الذ.ى نبيهم ْع اليهود نكث، فإذا ه؛ للسي ليه تالقصة ق — ٢ 

وحملهمفكابروا، الخعط لهم ولاحت، فأنكروا، عرفوا وقد الملام! عليهم اكيغ، '؛ًانم ُع يفعلوا أن 
معاداته.عف والخسد المغي 

لربه.العبد امتثال يكون والرجاء، ، والخوفواكعثليم، اجلحبة ؛ثن*ر ٣— 
وعلاماته؟الإيان ثمراُت، من تعال افه عف اكوكل ٤— 

والشتامت،.والضيلع اكيه يقودإل الجهاد عن اكقاعى ٥— 

اكيه.مكان لميان الملحق ق ميناء صحراء صوره ينظرن ٦— 

-٢٩



ااائانمةسورة 

آلاميين سئتق وثم لمدث ين ثنمد همدآدآ ثنا ألحؤ،إد ءادم أبى بآ عقؤتر آمر وؤ 
دىآنأثآ ?©"لهثوثاسمح^صن ؛Lj_V Sءو 

آمحنبمى ظؤ0 ؤإتمك رإدس بوآ آ0 أرد إقُ آثعتليتن رب آممة ف  ١٠١,لأذثدكإلآ إنك 

آقسرئرك>ين هلنبح سنتدر لحيه هثل دئمحُ لدُ هكئعش اأعأُ الهلتاعيرن« جر'ؤأ ^ ٢١٧قار 
أعجرثتوالكآ ماد أحيه سوءه يوآرى إيريهآلإم< آلأرهتى ق تبمث ■مآثأ آممئ■ متث ؛؛^١ 

''©أهآلك>ييثد، ين ْآصبح لق سوءْ ٠^؛?؛؛^< هنذاآلمزب شف ١^؛< أن 
الشيرت

بأنجديرة فهي غدر، بائرة أول ودواغ الثرية، نائح ز جريمة لأول بيال اثقصة هذه ق ~  ٢٧
ماأجود نقدم أحدهما أما القربان، ز آدم ابض الأخوين بين سافي فصولها بدأيت، وقد . -٢١لثنتئع نتل؛ 
ماأردأ فقدم مثته، ومحرت اكافس، هذا ق فتقاعس الأخر وأما المول، راجيا نفى طب عن عنده 
متوعداتلأخيه قال وهنا الأخر. من يتمل ول؛ ةن؛ائ4، المالح من اطه فتمثل المول، يترمج وجلي لديه، 

أمله.وخيبة عمله رد سج ز يمتكر أن دون يضمره، ما وفضح صدره، ز تنتلج عا فأفصح لأهتلنلئ،، 
أخاهلفت حين الرفيق، التلشم -مذا الخاسد القلسم، ق تضّهلرم التي افار لإطفاء كافيآ هابيل جوان، وكان 

الوانمناء الثواب من افه صد ما وأن للجمح، يتح رحيّي، ميدان تعال اطة رصا عل التنافس أن إل 
بإصلاحالعبد ينشغل لا ولماذا فح؟ والض،ار الهتم، ومصؤ القوس، ئضيق قيادا حث.، ولا له متتهى 

افيقل ما أحي، يا فكن للأتمياء، الفول إف عمله؟ ونحؤيد وتنقيتها، نيته ؤإخلاص وتزكيتها ه، نف
الرديء.الخاؤلر هذا عن وصزس ونجت له نحؤيفج المقام هذا ق التقوى ذكر وق متلث،، 

الأثمالعمل ط؛ من وءئد.رآ الأخوة، لمشاعر ومهئجا متدئجا مسحه البار الأح ؤيواصل —٩٢" ٢٨
عنليس عتلثا يدي فآكفئ وابرم، الخطيئة ق بك اوى فأتبمثله، صيعلثه أقال لن لأخيه؛ فيقول 

مىعل عدواف الإنسانية القي وقتل ثيء، كل ورب وربم، ربي( الله من الخوفث، لكنه عجز، أو صعمج 
القس؛تللث، ينهضن لعله الأخير ( الهتافؤيآق المهنافه، يبماية إل الكليايثا تصل وهتا ورباه. الله خلقه 

أخيهقتل عل الخامد أصر فلطالما الخريمة، عل أهبلت، مى إن الوخيمة، العافية من خوقها ويثير العليلة، 
حهتم.ي بما ليهوي عليه؛ جض من وأوزار حنايته، مووليه الخان( ولبمتئل مقاومه، يبدي لن فائه اليائ 
الفلال؛نوعاقثة ظلم، به يتوعد ما أن له بين كيا عزمه، عن يتراجع لعله للجاي، الأخير الإنذار هو وهدا 
الملامة.إيثار ومي المحمودة، الإرادة إل له وتوجيه وهلاك، مؤ من أخوه يريت.ه بط تعريضي وفيه الآر، 



١^^٤محورة 

فهلجريمته، عن ويفرقه وعيده، عن ض4 أحيه نفح ق جهده الباؤ الأخ اسفؤغ لقد - ٠٣ 
الفنلمدا له ويثن ئد الحسود ومش كيم، له؟ وامتعطافه أحيه لوعفلة القامحي الأح ذللئ، استجاب، 

الشنيعالفعل مدا ومثل التقي؟ أحيه قل عل وحشيه بكل وأليم لها، فانقاد عليه، وحزصته الشنح 
الأمارةلنفسه استجابه بريثة نفس قل من أعثلم حسارة وأتم، بالحران، فاء الخامحة، التقوس إلا ء؛رئه لا 

جريمةكل من ونصيا قسا تحمل أن من أعفلم حارة وأي والكراهية؟ بالخقد مفعم لقييؤ ؤإرواء 
دائابوحرالضمتر؟اؤيشعر صفوالعيس، من ونحرم الأرض، وجه عل قتل 

عفنحط غراب يتصرف،؟ كيف، يرثيه مى له اش بعث، إذ حيرته، ئطل لر التكراء الخريمة وبعد " ١٣ 
وقفركيف، باللوم؛ ه نفإل ور-؟ع منه، ا،لهلااوب، وأدرك الدرس استوءس_، وهتا فيها، ويتبس الأرصى، 

فعلته؟عف يالتدم وشعر عليه، أقدم ما واءه أحيه، مواراة عاجزآعن 
والأساطاُتح:الفوائد 

تعال.إليه وأحثها الأ-مالى، بصالح تعال افه إل التقرب مشروعية — ١ 
الواعظ،عن ؤبجإ المائر، عن ينمي إذ لأهله؛ والكيد الحمح، عن، الصدود أساب منر الحسد — ٢ 

عنقصوره أسيالب ق النظر إل وصر^ الخستة، والوعفلأ اكلمحة الك^مة حده عن الخاسد رد فينيعي 
وسلامةبالعمل الخظوظ وتدارك العال، والموإل الطالب، نيل 

لتدورالربوبية؛ وعنوان الخلألة لفظ يهم، الكلام ؤ، قخ ^ ؤإؤآلغاد__.أثترماآكي؛تي ةولهت ؤ، — ٣ 
والحية.والتعفليم والإجلال، الهية بينرمقام النفس 

١لقبوله وأدعى و،اءه، أرجى المح، نروالتدؤج والين، التلشج — ٤ 
الودةبدور وغرس الراشدة، بالربية الحريمة، س الواهية التدابير إل المجتمعاُت، حاجة ه~ 

وكمالعارفح، س كئثرآ — ترال، ولا ~ البشرية ئعلمؤتج وكم والعداوة. الشقاق، أسيابح ونبذ امح، والت
حاا!الحيهلة ١ل٠والم من استلهاماوائتباسا والتقتيامته ١لآلأرت، كثثرآس أبدء>ت، 

٢٩٣ -





المايوةمحورة 

ه؛ُ  أماماله، ما نجب فالإسلام أسلم؛ إذا الحارب والكافر عاليه، مدر أن مل تاب مى اش واستقى — ٣ ٤ 
دماءمن الآدميين حق وبقى افه، حى عنه مضل فقد منه، التمقن قبل وتاب القبلة، أهل مى حارب مى 

ترغيبا"بمليامح، بالأ'محمين الأية حتم دؤ، إسقامله. الال< لماحج، بمي بعفوكإ أن الدم لوق دبجمح، وأموال• 
عيه.يقدر أن قبل تاب لمى لعفووالسامحة اق 

والأسشاطاصالفوائد 

الشالأصول من أصلا لكونه وساف الشرعي، للحكم تقريث إسرائل؛الد-كر بمي نحصيص ق " ١ 
متهم.اكرين لخال ؤإنكار الشراع، عليها اتفقت، 

الخرم.بحسم، وهويمماومحت، ابرابة، حد الثانية الأية بينت، ٢" 
القلوب،ق لها وترمح للأحكام، تقرير هن-ا وق منه. والحكمة الشرعئ الخ؛تمم بين القرأى محمع ٣" 

إلالدعوْ — عقلت مهإ — العاصي عن الحديث، يعم، ي واعتراصامتج، مته من حولها يثار قد لما وديع 
العماة.أمام والصلاح الأمل باب دقتح التوبة، 

الوادعةالمليئة والنفوس منها، وي،كما يردعها، ما إل نحتيج الشر عل حبلث، الحم، الحيثة النفوس ~ ٤ 
ييئوتبما•بمميها قس إلح، نحتاج 

تتهثُأؤتهه،ِ.َهفمألتس؛ت :■\:غسهؤ
دعثدؤأتثثة> وشئم, جمثا ق U لهءّ أكث ؤ ْعئهتأ أه اة دنيحورت.

fلثايعيأ.ن آن آليت عياب دئثم ينهتِ آتثثوتاصل تني مداي تى يء• 

40تتان(محبمةا"حمحمحأ
•ادض«ذر 

لهمالومين؛ عباده نائي الأرض، ق بالإفاد لمحطه ئترض من حاو تعال افّ لما " ٣٥
محتمعالتقي والمجتمع والمجتمع، للنفس حصتن وسياج أمثس، حرر مهمح، بالتقوى، فأمرهم رصاه، 

فهوبالخهاد، إلا يتحقق لن الإنسانية أعداء من وحمايته المجتمع وأمي تعال. اش رمحا غايته آمن، صالح 
وحدْتعال افه رمحا عل أقرائه يتناقش مومى ومحتمع والإنصاف،، والعدل والاستقرار الأمن بز 

وحمايهلكلمته، رهعا وعتاد، قوة من يملكون ما بكل نعال سيله j، دبجاهدون والْلاءاٌت،، بالمربايتئ 
حمايةعل الباهغلة التفقايتط إل حيتئد حاجة ولا ال، والفللجريمة فيه مكان لا مملمئن، آمن صع لمائه، 

الأس.
٩٠



ااائاو0ّورة 

التوئلياب وأق الكافرين، حال تعال افُ قئأ مرصاته، وابتغاء إليه التقرب ْلريق تحال ذكر ئا 
وحيالوسهول وأموال كتوز من جيعا الأرض ق ما فلوتملكوا الدنيا، ق يهلرقوْ لر إذ موصد؛ أمامهم 

ماربمم، إل ؤيقربوا الأحرة، عيالنا من به ليخلصوا معهم؛ ذلك ومثل الأرض، محرات من ذلك وغثر 
•الوجع النار عد<اب إل فمصثرهم انقصن؟ التي دنياهم ق اليسير إليهم حلدءب« وقد كيف متهم، تقيل 

أبدماكثون بل مها، بخارج؛ن هم وما منها، الخرمحج إل وتعيهم جهنم ل حالهم تحال بع، ثم — ٣٧
•مئه الفرار إل مييل ولا لؤثلاته، لا الغ>ي القيم العن>اب ق ولابثون الأبيين، 

والأسماطات:الموائد 

العمل.لايقيل ويدوما لربه، العب،- يتقرب وما الأساس، هي لأما التوشل عل التقوى قدم - ١ 
•تمال اطه مصحوبابتقوى المالح والعمل هوالإيٍان معيارالقبول ٢— 

بابفتح أن بعد وتزكيتها، وترويضها ما، والنهوض النفوس ميس، و الإسلام لتهج بيان ٣- 
والأثمتن.اياة أئ، التوبة 

منافه سيل ؤ، وا"بمهاد إليه، وأحيها الأمال بصالح تعال افه إل والتوئل والتقوى الإيان ٤- 
الاارين.ق الفلاح أسبابر 
والتهوهمء،اارْي، محتمع والتقوى، الإيان محتمح الإسلام، ينشده الذي الجت»ع صورة الأية ببمت، ٠— 
سيلهمواُبمهاد غايتهم، ومربه الله فرصا أهدافهم، وئوحدمت، نيامم، وصدمث، أقرائه، حم امت، محت«عت

الدادين،•j( والفلاح والكرامة العزة إل 

واليينامحت،الرائدة بالأحكام ويصونه بالجتهع، ؤيتهض لم، الالفرد يقيم الرباف الئهاج ٦— 
القلوب،ومحلو الضء\ئر، وئوقظ الهمم، وتتنهض بالأدونح، نمو التي البليغة والأمثال والواعظ 

•ا-لحرائم س الجتمعايت، ئنتم و؛دلائ، التقوس، وتزكو؟!ا 
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ؤكثثعغز واس آس تن يكلأ جراء أدلهتا ^٥^١ ألكافيثع و ؤ
قامآذ ?وأر عشرقم اقن عقهل0 ثؤث آئث ولتثح ءئن-يء بمد مى عاب ءى ?ع؟ 

ثؤرو»==مذ عق، وآس يثاء؛ وسر,^٠ دتقاث م، ثئدب وآ؛وم، نيّد ئد• أمت أن 
صك

عدمحر

اكمسمخرت

أفيتوهم لثلأ السارق؛ عل المارقه وعطف الآم؛ين، ورقع غميا، ترى ثى جزاء تعال اش نهق " ٣٨
تلكعل أجرأ الرجاو لأن السارين عل السارق وتقديم ه رأفة الخد عليها يقام لا سرقت إذا الرآة 

كإاينصم، إل التكمر ثئهخ اليمض، مارق اليد غمي تعال وأمر منهم، رقة التع  ١٠وأكثر ابريمة، 
وزجروريغ لهم عقويه أي؛ Jااثؤاق، تنكيل وفه فيه، ئللم لا عادو الخراء وهدا السنة. ل ذللن، ييان جاء 

هعغر يآئث أش تى  ٦٨٥دثا'ةتثاؤ-حزاء ّ~حامم هوالخالق حكم واينءى الأمر، ؟٦^١ هم مى لكل 
العزيزوهو وعصاه، حالفه لمن والهواذ والمدله الدارين، ق لأوليائه العزة شرعه وق فحكم، تعال عر 
حكمعلي المتطؤية الأحكام تللثه شمع نته، ومحوأقداره شرائعه ق حكيم وهوتعال ُثيء، عليه يمتيح فلا 

ومصاني.

عليهافه تاب أمره، من ثتد ما وأصلح ظلته، وكم صح، ما وتدارك ؛1^؛،، ما عل محدم فتى " ٣٩
التائباممه مل وكا التائسن، بعباده الرحيم عقلم، مهما ذنب ^j، الغفور تعال فهو شأنه، من وأصلح 

أوكارإل فيعود المجتمعايت،، تلفقله أن لا نافعا، وعضوآ صالحا أخا يقبله أن الجتْع عل فالواجب، 
كريمبيت، ولا محتؤيه، ثريف، عمل فلا الخير، أهل منه تثرأ أن بعد الشر أهل أحضان ق ؤيرممي ابريمة، 

بيده.تأحد صاي؛ن صحبة ولا يوؤيه، 

المهللى،والمزق التام الا٧اث٠ له من هو ؤثئٍغ ح؛ةم فالذي أحكام، من سق لما تقرير الأية ل ~ ٤ * 
وهوولعلمه، برحته يشاء لتي ؤيغفر بعدله، يشاء مى يعدب يشاء، كيف، ملكه ق يتهرف، أن ورل،الك، 

•ثيء بعجرْ فلا وعده، ؤإغجاز إنفاووعيدْ عل القادر 
والأ>ٌتنياهلات،1الفوائد 

وحدناالعصور مر عل، الرقة عقوبامت، إل نقلرنا وإذا ومتوازنة. عائلة عقوبة السارق يي. قطع ~ ١ 
منعند آمحيرأ عيدآ أويصير الأمم، بعمى ق يقتل كان فالسارق وواقعيته، وعن.ثه الربال، التشرح وسهلية 
أوبالقتل بالمقارنة يسيرة عقوبة أثبما بعضهم يرى وقد الجن. ق يوئع العاصرة القوانين ق بيما سرقه، 
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الماتدةصورة 

كانؤإن المقوية وهدم وء|اوييه. لإصلاحه كافية وليت رادعة، ليت، لكنها القطع، أو الاسترقاق 
ورحمةرحمه لهم، ذنصا لا الذين بالضحايا رحمه فهي الرخمة، باطنها فإئ الشدة ظاهرها 

منونحاليءس ابريمة، هده من له حماية بااجت«ع ورحمة والإصلاح، التوبة ياب قئح وهي ياللصوصي، 
منممر ل وتعهليلها الخدود هدم ز التهاون أدى وقد وأمنهم، العباد لصالح مراعاة ففيها الآفا'ت،، تللث، 

الرقاصانتشار ك اللدان 

صالحا،ومؤمنا عضوآنافعا ااجت»ع، إل للعودة وتآهيله الجرم، إصلاح إل بمدف، القرش النهج — ٢ 
منتجا.وعاملأ 

ثبهات,من حولها يثار ما ولغ وتقريرها، الأحكام بيان ق الكريم القرأن بمنهج التنؤيه ٣— 
متاسةحاممة فكل واللطائمؤ، المواتي من نحمى لا ما الحسنى افه بآسإء الثلامث، الأيامتح حتم ي — ٤ 

الفردإصلاح ق وأثرها الحض، بأسإته تعال افه معرفة ؛ثمرايت، ثتوه إذ فيها. ورد ئا مقررْ لأيتها 
الحياة.واستقامة والجتمع 

ءامقا^١ ١٥افيرتث> من للكر ؤ، قثبحك عم؛ذلث، لا أؤينوث( تأيهسا يؤ 
بموكسكعوعت، إل==قفيما سثعونض، ه-ادوأ آدن دبحى ثوبهم ولثنمحن إآءدد؛-ءّ 

لتَؤإن هنذاقحدوه ؤتشو إن مواْشج—وءيمولون يمد ين المحن عهمفوف لتِإزك ءامدن 
٠^,^نز آون أؤلقاس شيكأ آئي منتي لمُ ثش ؤتدثم> أممه أرؤ وثن حتدوأ موم؛ه 

سثتثدذصؤ؟ بجثث عتدامئ-~ أ'لآحرء ولهتر1، ألديا-حرى 1، لثم ثثوبهث بملهنز آن أست■ 
قشعنهتد ةمءس وإن عنه؛ر أومش بدئزم ْآظا حتآءة ^ن أيتقون.كقحت قكذد_، 
محقئبجب أشت ءن رآلؤسهل بمإم حتم وإن شنتا بمتخنوك 

آدلنجكوما داللف بتي يى يثدويك ثه أقو حكم مها آل3ود؛نه لعندهم 4ءوثلث 
ُأ©؟ه

•الفسذر 

الكفر،ق يسارعون الذين العدا، كيد محن والحرز الأمي عن نيه اض ينهاه ه، للرسول نداء " ٤١

تمادتالش قلوبمم بمرإل وأ١ الإيهان أظهروا الذين الناهقين من ظلهاته، ق اقهلون ويتعله، ويتهافتون 
ويتمرونيستعذبونه، إلفا لهم صار حتى ااكذ.د—، ،نع ؛أولعواالذين اليهود من وكلللث٠ وعثها، فرها كق 
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لم،يثكمحون ديآلفويم، بمم يلوذون شاكلتهم، عل س إل ؤيميثون به، وميمون الصدق من 
وحقدآ،نفورأ عنلث،؛ نجاهوا بل كلأملث،، و،إع يأتوا ولر لث،، محالمحضروا 1؛ إذ الأحبار، لم وينقلون 

اللفظوبمرغون ومغزاْ، معتاْ عن ومرفونه تأؤيله، بغر اف كلام يتأولون ذلك ْع ومم وحتدآ، وكترآ 
فانكشفوالتحميم، الخلد ؟|ا واستيدلوا كتبموها، فمد الرحم، اية ق فعلوا كإ به، غره واّؤتيدال بازالته 

قليابما، يتكثبون وجرفه فيها، بمئئون صنعه أصحي بل مألوفا، أمرأ لهم التحريم، صار وقد أمرهم، 
بعدمن ال؛قب، تحريف من وتديله الرجم لخد فتعطيلهم التلمس، إل وّعيا للابامحليل، وئئرآ للحقاثق، 
لايعارض ١٠منك يأحدوا أن عل ؤيتواصون بل وتديله، إحفامح إل عون يكبهم ق واشتهاره امتقراره 

اليندينحولأء تعال اف حكمة لكنها والرحة؛ العدل وب تعال، اش حكم من وبمدروا أهواءهم، 
منحروجهم إل سيل فلا فيها، انعموا التي الشرك وأدران الكفر رحى من بملهرهم ألا الحرومض 

محتايئن؟الفتنة جحيم ل وقدسقطوا لهم، تمللث، قط أهلاللهلهر؛ لموا فهم ١^٠٠^^، هدا 
مبلغ،كل الحرصى حم وبلغ غيره، يسمعون لا وكأبمم ديدنا، لهم صار حتى الكذب سطع ألموا " ٤٢

وشدةالأخلاق، اد فعف الوصفتن اقتران ودل، ويمحمها• الترئ يدهج، الذي الحرام أؤز أيمنوا حتى 
بينهمالتحكيم بين نييه حبمر أمنهم اض فضح أن ويعد بالحرام، والثهم سإعه، واستعذاب بالباطل، الوي 

فإذذللث،، ي تصل؛ فلا عنهم، يعرض وإن اش، أنزل بط محكم أن عليه يتع؛ن بينهم حكم فإذا أوالإعراض، 
العادا؛ن.ثب تعال واض ومرغوب، فهومهللوب بالشط فلياح؛كلم ح؛كم 

ثماض؛ وهوحكم الرجم، فيها أيدبمم بتن والتوراة إايلث، بمتكئون كيف ت عليهم تعال اف بمكر " ٤٣
مقرينولجوا محمد، يا يحكملث، بمؤمنين اليعداء هؤلاء قط له! ينصخون ولا للحق، يدعنون لا عم 

الة،هثاموص عف تزل الذي وبالكتاص، p_،، اف أنزله الذي بالكتاص 

والأساطات،:الفوائد 

والتحديامته.بالمخاطر محفوفا كان الذي الدعوة طريق عل ونسيته قو، اليي الية ت" ١ 
يمانيةإلا قائمة لهم قات ولا اليهود، تم،كن وما أشد، خطرهم لأذ اليهود عف النافقين قدم ٢" 

التقوّس.وصعاف اانافق\ن، 

لضربالأخرين؛ هع ونحالم، لسإعه، وشغف، للكذب، حثؤ من اليهود عليه حبل ما بيان ٣" 
شعارها.الحرام وأضحى منازما، الضلال، أمي أمة من يتتثلر وماذا والوقيعة؛السالمين، الإسلام 

أساليبهم.وفهم لترطباتعهم، وروية، حكمة يتهللمي، الحق أعداء مع التعامل " ٤ 
التقوس.وصفاء القلوب طهارة من تعال اش يحكم الرصا ْ— 
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هادوأ^؛؛١ آنثثوأ آقومن ألقمحرئثث> قا يدم ومد هدى محتا الؤديث أزيا دا إؤ 
سأدكا تخثوأ ١ء١ذلأ شتي عكي بماأ،ستنففلوأ ؤآلأتتار ؤآلثيننتون 

او؟١لكغثو0 هت؛ هأوآومك آنزدأقم يثا ةذتقُ لتِ وثن شلأ هتثا دث-سلأ.؛٤١^؛، ولا وآغشزن 
إلاذنوألأذمث^> ألأنف ؤألأف إآدسعن وألمييك^^ الئمسى أتنمس آنئ نهآ وةث؛رذآ 

محتتتفمقز وش ئ ًكعارآ دهئ غز، ممثدرت>> ئش قمثاص د1دمأخ ألسن وألتس 
سديمييمث ه مصده َُ،يم آني مبش ءاقيبم لثمناهق اؤأر آلثكلموف هتي أقث يمآأتزث 

وثوعظموهدى ١^؛؛^؛ ين يدم نا؛>؛ ومووتصده مدى قيئ آلإقمل وتابمث ألؤنُة ين 
هتيثأوننيش آس أنزو ث نزمحبمتتئم وش فه أسم أنزل يما ^،آلإغيل ٠١ويثؤ اثئآ ,قثمن 

ا@ايمأ1ثسؤث 
التشسثرت

التعطيلعن فضلأ والكتمان، التحريف إليها امتد وقد أيديبمم، بين الش التوراة عن الخديث يعد " ٤٤
اشمن وحي؛ فالتوراة الطيبة، وثمراما ومضمويا نزولها وعن الحقيقية التوراة عن الحديث يآما والهجران، 

النبيونببما استظل مثمرة ظليلة شجرة ومحي للناس، هدى والنور، بالهدى نزلت لدنه، من وتنزيل تعال، 

يغاجندا الذين الر؛انتحن ظؤ وبما ومنهاجهم، شرعتهم فهي __؛_، ورصوا اف لأوامر انقادوا الدين 
تحثرآ،محزونه العلم j الثب معال بلغوا الذين الأمار وكيلك الصالح، وانمل اكافع \مب تحصيل 

ولالائم، لومه فلا؛٥١^١!؛ التهود، قى حلئهم من بمم تأثى فهلا عله، شهداء اش، كتاب، عل أثناء ومم 
بغيرالحكم فان زهيد، ثمن لقاء ويضبمويها اف، اياُي، ق فيثرؤلون زاثالآ، عزصآ دينهم بأحكام لوي يبل 

كفت.اف أنزل  ١٠

وصانهللأرواح، حائه والخراحايت،؛ القتل ز العادل القصاص التوراة ق اف كتبه ما حالة ومن — ٤٠
قلما لذنوبه؛ كفارة عموه كان عفا فتى العباد. عل ونحفيفا رحمه فيه؛ واارءس-، العفو تشرع ْع للأبدان 

تركنئى الأحكام، طْ ترك من والترمس، الأعضاء، وملامة النفوس وحففل الشحئتاء، ننع من ذلك، 
ولغيره.فهوظالإلتفه اطه أنزل بإ الحكم 

١١٠•موهتا اكوراة، من يديه بين لما مصدقا ؛ ٥٤١١عيي ار والأمار والربانيتن المحن درب وعل — ٤ ٦ 
أحكامْع متواقى م؛يرق، ونور عظيم مدى بأنه ووصفه الإنجيل، اف آتاه وتد إليها، للاحتكام وداعيآ 



المائدةسورة 

إمراثيل،لمي عامق سايث منه ولمان المى، هذا كقرير دصش؛ائدى؛ يكرر للمشذ، وموعظه التوراة، 
بعضأ.هذلأبعضه تعال اض وكلام الضن، من يه ١^؛^ لمى خاصه هدايه أيه فوق ؤإرشاد، بيان هدايه 

الأuحللا ص، مى عل اشُ أنزله الذي الإتجل إل محكموا أن المائي اشُ أمر كا - ٤٧
وليعملوالأهواء، والنشريعان والأباطل، ا-يقاتق من مزج دمي الأن، التماري  ١٠بجبي:اش الحرفة 

طاعةعن حمج فقئ افه أنزل، بجا الحكم ترك فتى تجرفن، لر يائنا يزال لا ئ فته اش أنزل يا الإنجيل أمحل 
والخالحين.لأساء ١ ومتى الئه، 

والامساطاصالفوائد 

والأحياروالربانيون الشئون حكم ح؛ن إسرائيل، بتي حياة ل دتمراما النزلة التوراة مقاصد بيان - ١ 
حا•

دالر؛انيع،المحن تثن عن دنتكة يإصاعة، وتفريط إفراط من اليهود حال إليه آل، محا التعريض ٢- 
والأمار.

أولها، وجاحل.أ متكرأ •٢١ الحكم ترك فتى وفقه، وظلمه افه أنزل الحكم؛يا ترك مى كمر بيان ٣" 
والرحة،العدل شريعه ترك ظالإلأثه فهوظالأ'أوفا«ز، ؟٠١ إقرارْ ْع تركه وس كم.، فهذا  ١٣متهيتا؛

والصالحين.الأنبياء سنن عن ؤإعراصه والأتباع، الهناعي عن لخروجه وقاسى 
كفر.دون كمر ومنها البواح، الكفر منها مراب الكفر ٤— 

تلأتمولا المالحة، نحقق لا ومعية قوانتن من الله أنزل ما لغثر الحاكم حهلو,دة من الترم، ْ~ 
نصا-ما.الأمورق ولاتمح لأصحاببما، الحقوق ولاتعيل- الفهلرة، 
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مننحمله ما مع الخاملة بأهواء ورصي شريعته، تجر ثى عل اف أنكر ثم وحرمامم، عقوبتهم يريد 
يعتقدمى عل تعال وأنكر بتطييقها. ويطالب -ها ينادي مى نحد ذلك وْع وظلم، وتناقض وطه جهل 

إلااض لشريعة يمتثل ولا ح؛تمم، يقارعه ولا يمامه فلا القدم، هو تعال حكمه أن ويقرر ذلك، حلان 
مارهم.وور قلوبهم، ل الإيان دم الدين المن أهل 

والأسشاطاصالفوائد 

عليه.ومهيمنا مله، ئا مصدقا الكريم القرآن نزول ~ ١ 

الجارتقديم ول أنرل. وما للمترل تعتليم العثلمة بنون ه ^ترل١إلاث^آوثب ؤ ي التمثل ؤ، ٢" 
عليه.يالترل واعتتاء للمنزل، تثؤيق والحرور 

ورخمة.وعدل وحكمة، نور اش شريعة لأن افه؛ ثممع عف أوتقديمها الأهواء تحكيم من الخدر ٣— 
البشريةثرة موئنهلل والاسعياد، والقهر والاصتيداد، الفللم لعهود الناس يعيد فإما اياترة القوانثن أما 

والنهوض•نحوالتقد.م 

هدفعف الناس وبجمع يل ثورته، من دثنؤ* الخلاف، قوية س ئ ئ الخثرايت، إل الاستباق - ٤ 
الصحيح.موصحه ق التنافس ؤيضع واحي.، 

عليهمالأنبياء بخاتم تشزيت، كإ بنزوله، أقها كت—_،ت س سمه بإ القران تصديق أوجه س ~ ٠ 
صرقاعف يدل، ي أحر، من صدق، عف يدل، به الخم ددئيغ يمجييه، أ-محتريته لأما لها وتصدمه اللام، 
وقصصوأحكام أصول س به نزلث، ئا مصدقا حاء كٍا يوافئها، لر افه عثر عند س كان لو لأنه القرآن، 
وأحكام.أصول س نبش ويا ووعيد، ووعد وأمثال 
التصديقوبحر عليها. والهيمنة الكنس، من يديه بين لما مصدقا كونه ؛ع، الكريم القرآن ؛ح ٦— 

تحرفأن قيل المنزلة بالكتب ومصدق تتيث.ل،،، لي حقاس من اركتس، هد0 ؤ لما مصد.ق فهو تلارم، والهيمنة 
وه.

والتلبءساالتز.محن عي، قائمه اعيهم وممحاولاتهم لأة ه يئيتوك آن وآندرعتر ؤ - التعبر؛ ٧" 
والتضليل.

أنيريدون لا وأمم الدين، أعداء مكايد س والتحذير منه، ثء،ء أو افه همع تعطيل حهلورة ٨— 
قاتمة،للإسلام تقوم 

-٣٠٣٠
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دخلواوقد بالإيإن، تظاهروا الؤْتين، جازوا فإذا الإييان، يدعون إذ اليهود حاله الأيه تكثف — ٦١

ندوط ثيء، حالم من يتغيمث ول؛ خرجوا، دخلوا وتما ومحاحثهم، ولازمهم الكفث، لأسهم ئد جاحدين، 

حايا•من صكائرهم عليه تمملوي يا أعلم دالي وجحود• ومكابرة وجود، موة عل 
علوالاعتداء العصيان إل السارعة عل واستمرار إصرار منهم، كثير حال العجب يثير وئ — ٦٢
وعجيه؛اغتراره ح ورديه بمرتكسها محرري طالخؤ أعال من عليه كانوا ما فيس الخد، ومحاورة الحارم 
همما الصنيع فليثص الئحتؤ؟ وأكل الإثم، هول، من التكرات، هده ءالإؤهم عليهم أنكر فهلا — ٦٣

تشيروالعسعه الكرات، عف والكون المح واجي، عن والتقاعس الُح، وتى الرهبنة من عليه 
ولبثسيمتهنوما. وحنقه يباشروما، صنعه صارت كاتما المحرمات، ارتكاب ق وثثننهم ميالخهم، إل 

ثبا.يقتاتون حرفه لهم صار الذي والعلم والنسك للعيادة وامتهانمم والأحبار الربانيتن محصسع 
والامممياطات:الفواير 

منعلميه؛لموبمم انطوت ما إلا لالمسلمين، وعداءهم نقمتهم يثؤغ ما الكتاب أهل لدى ليس — ١ 
لهم.وكراهة حد 

٠لصبه حسد من قلوبم عليه انطوت عئا يتم ثين(، ظلم الومشن عل الكتاب أهل تممت ~ ٢ 
ا،لتكر.عل المكون من سدم ٣— 

محلالكتاب، أهل حح عف الحكم لابمئم فامحه الأحكام، ق التعبيرؤإنصافه ق الكريم القرآن دقة - ٤ 
أكثرهم.حال هدا أق تى 

المتكر-عن والنهي بالمعروف الأمر واجمهمj لأداء ؤيادروا نجدوا، أن العلم لأهل لنص ْ- 

.٣٠٨
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الفوائدوالأسساءلأت:

يعاديالقيامة يوم إل سثللون أمم من اليهود، طواتف حال عن منشئ إحيار ( ٦٤الأية)ق — ١ 
زدالحرب وإشعال الفتن باثارة ادسامين كيد عل تامروا وكل،ا يعص، من بعضهم وينفر بعضا، بعضهم 

اثمذهم.ودر3، كيدهم، ه فا 
اليهود.افتراها التي التمعس صفالت، من تعال بذاته يليق لا ما كل عن تعال اطه تتزيه ٢" 

رايه.لها يرفعوا ولر وزنا، للتوراة يقيموا م الذين اليهود من الأعثل، السواد حال بياذ ٣" 
لهم.وتأييا.ه الأرصى، ق ليمصيمن تعال محبه عل يدل للمفسدين اطص محة نقي ٤" 
والفوز؛ا-لحناُتج.المكا'ي' بجلب اطه شمع وإةاْة الإبجان طويق ْ~ 

بقائهممن يثومم قد لما ودلإ احتراس، ه هبحتبمأعماتتتون التدييل ق — ٦ 
إنثقئون ولكنهم زماف، متهم عنلو لا الذين والمد3،، القصد أهل مهم بل اد، والفالكفر عل كلهم 

وهديرالخلال، دوى مع لهم يلتفت، ولا هتاههم، ينتغ قلا الياهلل، وثاع العلغيان، وسلهو الماد، عم 
^١٠ أحكامه.ق ؤإنمافه بيانه، ق القرآن دقة عف دليل وفيه • ٠٣١

وهمإليها، والدعوة بما الإي،ال يزعمون التي كتبهم ْح، وموقؤهم والتماري، اليهود لخال يياذ ٧" 
أهواءهم.، عنالفعثا الأكز ويضربون منها، يآحل،ون؛هلرف، عتها، معرضون 

الترلةالكت—ؤ بين الخرق، اتسع فقلب مستحيل، أمر الأمثل الوجه عل والإنجيل التوراة إقامة إن ٨— 
العزيز.بالقران إلا الكنس، هذه لإقامة سيل فلا م ومن تحريفه؛ من اعتراها بإ التداولة والكتس، 



سورة

ألَك َ'آء ر ك4َ يهمَأ  ينيعهثلك^> واقث رساضُ بكت هما تشل لتِ يإن رتبمى من إتلك> مل ما ؤ آلرسؤل آ؛، كؤ 
١^تجثوأ لتمء،سءخم ْلكآنلاص ?3؟ 

ْلعثتناومحرآيعث ين شوإتلت< مآ متهم ولخدرنث>،ثا رأقم ثن دثآأمحلءوم ؤآلإجبث 
ءامرك>متن ^١^٢،، ؤألميكوف هادوا واثممكت>  ١٣١٠امميت إن ?3؟ آلكمؤزة آلموي عق ثلأئأس 

ميكقثونا -آثمن بمزنوف'3؟ ولاثم عثهتّ ملأ-مف صنندى وعمل آلاخي واثومحّ إش 
ْكدبوأيما \وئثبلم ئهوقآ لا معا رسوثآ ْ=فثاجاءئنا رتلا اقؤم وآرسلثا بغج.أاتم؛بجيد 

ثثوأP ص اشُ ص ق بجثوأ تثوأ فة ألأ صت\ >3 ئتقثون ن}يخ 
ه?3؟ د_ثا بنييذ وأقم يتثم ًًًُقّيث وصثعوأ 

التمثرت

إلمحتاج أم وهذا — بعللهم وممارحتهم الإسلام آعداء خايا كشف ق الأي سياق كان لما " ٦٧
تعالوافه إليه، أنزل ما ثيلغ أن للشي الإلهي الأمر مذا كان ~ بتيه عل لبات لصد بليغه، ق يعزم جئ 

علنثتا. تلغ ولقد لخير، يوهمهم ولا محيلهم، تعال افه ءا0 الكافرون أما الكائدين، كيد من يعصمه 
اضدعوة تلغ أن لم ملكل عامه محهي الخصوص وجه عل ائتي. حايتء ؤإن فالأية الأتم، الوجه 
أحد.ذلك عن شه لا تعال، 

المار،ويصححون الهدى، يلتمسون لا فلماذا فيهم، الحؤ رؤح لبعث الكتاب بشعار ناداهم — ٦٨
التوراةأقام فقد به مثنT_ بالقرش، الإيمان إل صمنيه دعوه وفيها الكتاب؟ أهل وهم العهد، ونحددون 
كفر،عل وكفرأ ضلال، صلألأعل إلا يزيدهم فلن ؤإعراضهم صدودهم أما افه، كت—، وسائر والإنجيل 

فإنهكيلك حاثه وس الأرض، ق وطغيان للحد، محاوره الحق للدين وكيدهم وتكدسهم صدهم ول 
عليه.وأقاموا الكفر اختاروا فقد — الرسول أييا — عليهم ناس فلا هالك، حاس 
باضصدئوا فالذين وعاقيته، الإيعاز طريق نهق يومتتوا، لر ما قيء عل ليوا أمم تعال بع، لما — ٦٩

والتمادي،الملائكة، أو الكواكي، صده من والتماري اليهود دين عن والخارجون واليهود، وبرسوله، 

ءذ،ابمن عليهم خوف فلا صالحا، وعمل بالرٌالة ولرسوله بالوحدانية له وأقر تعال، بافه صدق من 
الد.نياانعيم من فاتمم ما عل نون بمن. هم ولا الاخرة، 

-يم،فكدبوا وهدايتنهم، العهد الرسل؛ لهم وأرسل العفليمة، الموايق عليهم النه أحد — ٧* 
صفوةقش من أسد حريمه وأي الحق- لصوت ؤإسكاتا للهوى، ونصرة وتعيا عدوانا منهم فريقا وقلوا 

-٣
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تظوبل اكاريح، ذاكرة ْن تمحى لن بقعه حريمه إي الخثد؟ وبشار النور مشاعل وحمئت اف، حلق 
اللأذهان وماثالة ثاحصة 

وانتهاكااش حرمات عل جرأة وازدادوا وبلأى*، اض عذاب من مآمن ل أمم الغادرون أولثك محلى — ١٧ 
هنئواوالفال، الص ق مالوا الكؤ،، أعادوا ثم أواصدراحآ، إمهالألم عليهم، اض تام—« ثم لخيوله، 

واغرواؤإمهاله، اف بتر وهيئوا الأمم، j اف ّنن عن وعقلوا سماعه، عن وصئوا الحق، بصائر عن 
بما•وجانبمم وهوتعالبصثر؛أمالهممطلإعلتها، باستدراجه، 
والأتاطاصالفوائد 

وعيرهم•الأعداء كيد من ه الض وعممة تعال، اش دعوة تبلغ وجوب، ١— 
وكتابه.دسه إقامة والدواء اش، أنزل ءٍا هوالإعراض الداء أصل ٢— 
والأمم.الجتمعات عل الكم وحلول النعم، زوال أساب، من والعصيان الكفر ٣— 

والثني.الأمن فهوطريق المالح، والعمل الإي،ان إل حميعآ الماص دعوة - ٤ 
لرصوهذا قبل، من أسلامحهم صنعه ما صللة ق حلقة هو هو الشي عهد ق اليهود صنعه ما ٥— 

كي،اتأحدحيرها.عصر، كل لأمممال 

وابرانمالعظام الكائر إل مخي إزالمها، بالأمن الضماثن، ؤإرواء الأهواء إرضاء عل الحرص - ٦ 
؟الأنبياء قتلة اليهود من وقع ك،ا ام، الحس

-٣١٢.



محورة

يتبغآآثمنييح وهال نيم اين م٢لمميح ائه ^١إ>ى ١٥ءًكئرأؤمث>• ثد نؤ 

نإنللأ*إلنثُوآحة يزإثنق سث ظِث آمة ئاوإم ينآنضب.سدتآؤق 
يهدمحكثإد>؛^" ٥٢.؛ آيئّ صداي ينهتد وسس يمحأوره ئثا يثهوأ لت- 

لهنثدبيرئ> حكتف أثلز ألْلمام إيعقلأن ء=كادا صبمذيمة ومحدُ قوثمثذ حنه ين 
هعقملابنه، ما أقي دون من مزأقثدورك> و؟ محثمحركت> آثلرأك ثم اآؤ'يثت 

ه'ؤ؟ ؛؟؛ ٥٢ئوآلثيغ صنا 
الممثرت

ُه،جازوا بإ وتكدسهم للأنبياء، وقتلهم الساق، وثنيهم إسرائيل، بتي حال عن الحديث بعد " ٧٢
اضتعال ثلاثة. ثالث، اف وأن اش، ابن أثه وزعمهم الصخ السج شأن ق النصارى ضلال عن الحديث، يأق 
أنهفادعى المسيح، شأن ل صل يكفرمن صريح بيان الآث١تا هده وي والشريلث،• - الولي من إليه يتسثونه ما 
وحدرالخالص، الإيٍان إل ودعا بالتوحيد حاء فقد الممارى، ادعاه مما بريء ص فالمسيح إله، أوابن إله 
سصزه،من تحد لن الشرك وأن اكار، ويحول ابنان، من للحرمان سبب اثه وبجق وعانته، الئزك من 

وأقبحه.أعقلمه لأنه بالقللم الشرك وربعي 
الكذب،،هدا عن ينتهوا لر وإن واحد. إله إلا إله من ما قال؛اكليث،، مى محر تعال افه ويوثد - ٧٣

الفاسد؛الاعتماد بمذا الأليم ارعاذ.اب، إل ممرهم فان 
منأعغلم ذب هناك وهل عقلم، مهما ذب كل من الاستغفار عل وخص التوبة، عل حئ - ٧٤
سبيلولا بعباده، رحيم وأناب تاب لتي غفور تحال فإله ويتغقروه، منه تعال افه إل فليتوبوا أ الشرك 
والاستغفار.بالتوبة إلا الذنوب لمغفرة 

له،لاأب لأثم، لمريم، يته ونرسول، بشل وهوأنه ص، المسح ق الخؤ القول تعال اف ثمح، ثم -  ٧٥
صنعه،وبدع تعال، قدرته كيال عل تدل( بالغة، لحكمة بلاأمج، اف حلمه ؤإما إليه، لنيس، أب له دلوكان 
تسهم،عل وأقامه مجهم، عل اش أرسله الرسل، من سبقه من ثأل شأنه رسول، بثو اص وعيسى 

غنيفهو الإله أما إنسانيه، غريزه واليرامت، الهلعام إل والحاحه العلعام، يأكلان كانا عابده، يقه صت. وأمه 

٣١٣-
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وجوْمن عله؟ الخجة اف يقيم كتف فأمل أ إله ابن أد إله أنه يدعون فكيف ثيء، كمثله ليس قوي، 
؛!؛'؛،'توتصريفها؟جلاء ْع الأياطل، ويقرون الخقائق، ويميون الحؤ، عن يصرفون هم ثم عديدة، 
لكميضمن اليح ق ضلالكم أ0 ويدعون افه، دون من ورجونه التح، تمدون فكيف -  ٧٦

لأصواتكم،ّمخ تعاق واش الكمر؟ هذا رددون فكيقح نقعا، ولا ضرأ لكم يملك لا والمح الخلاص، 
طةإ١JواالذلاAرة اعالكم عليم 

والأساطات:المواتي 

عفلم.وإثم صرح، كمر إله، ابن أو إله أته وادعاء الهه؛؛، عمى شأن ل الضلال — ١ 
اهْع الصدق غاية ومي الضوة، بعد المرام—، أعل من ومي الإيان، مراتب من مرسة الصديمية ٢— 

والنسيم.والرضا الصالح العمل وثمرتما والشن، العلم وأساسها الخلق، ومع التمس و«ع 
شأنمن هذا وليس غثره، إل ؤيمتمر العلل، تعميه وقد الخلاء، إل محتاج ؤيغرب يأكل الذي ٣- 
قست، وقد s^،^؛، اليح بشرية عل جل دليل وهدا ثيء• كمثله ليس الغني، فهوتعال وعلا جل اءارم، 

ويثرب،.يأكل كان المح أن الأناجيل 
النفر.بجلس، اشتغالها من أكثر مشتغلة التقوس؛دفعه لأل الضؤ؛ قدم — ٤ 
قبلإليها ايادرة عل وحئ التوبة، ل اش رعب ولقد عظم، مهط مفتؤح ذنب كل من التوية باب ~ ٠ 

بانماد.وترض ولطمه، تعال رحمته من وهذا الأوان- فوايت، 

تعال.والمرف واقع والرحمة المغفرة صمة إسامتا — ٦ 

-٣١٤-
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صث-لوأقد م مر  ٠١۶٥١ثقيعوأ ولا ألق تنير ^^^٠٢ ٠٥ؤ، هنلوأ ال ؤ
بفتحثى ً=كمروأ آقآ فيتتث> ؛؛©؟ آذكبمؤ، تنج عن وصتثلوأ ء==قبمتإ وآكتت1وأ مز ين 

^كازأثمتدويى ؤ>ءكاموأ عموا دنونايا متد_ار وع-اسبىآبن داويد دثتاي( عق إسر؛بميل 

نثهنكشيثإ 

مم٢لمئ١د-، ري عثهتر آثم تتخث آن لثتِأذذثلإتا هدمث ما ثقس ء=كمروأ أقث3 يَوقرتثا 
وثيمآ ٠٠أو آمحثذوهم سإوهما أرلوتتا نأشمت_ح ثاممو يؤء-ثورح ولوًُكاؤأ غجأ •ء-إدون 
قسضى."ه٠^^ ًكثهآ 

الم\ر■

يزاللا كتاب أهل وهم الدين، العلوق عن لسهاهم الكتاب؛ أهل مئة عليهم تعال اض ينادي " ٧٧
منه؟ليس ما قيه يقحمون فكيف، دينهم، عل أمناء كذلك وهم الشرك، وبذ اكوحيد، يدعوإل ما يموي 

عنوصلوا وأصثوا، فصلوا الضلال، هدا ق سمهم ثى أهواء اساع عن تبمامم ثم إليهم، الدين تتب لدا 
القمحي.وسبيل الحق ءلر؛ي، 

U'\-UA - كفرهمسج، مريم، بن وعنى داود لسان عل إمرائيل بمي من الكافرين اض لعن
بلال؛كرامحت،، عثتج حتى منكر، أي عن اكهي وترك الخزماُتؤ، عل واعتدائهم العصيان، ل وتمادبمم 
وسوءالخصال، ذميم من علته كانوا ما فلبس متغنيا، متكرأ العروق، وأمي معروفه، مألوفه صاريت، 
التكرامحت،.إنكار ل واجبهم عن نحلوا ئا محارمه عل وعيره ومحبه ض تعفليم قلوبم ي فلوكان الفعال، 
لهمسولت، فكيف، الكفر، هلوائق، من وعيرهم الأويان عباد من للكفرة منهم كثتر موالاة " ٨٠

لهمةت،مثه ما فيئس يكفرهم؟ يوقتون من مناصرة هم لأنفاستجاروا حتى النكر الأمر هدا هم أنف
عاليهموقونت، الرزايا، تللث، أمهم لهم سولت، فقد الأيدي، وعذابه اممه تحط امحتوح٣٠ ما ولعادهم 
خالدون.فيها فهم جهنم، نثران عذاب فاستحقوا الأaلايا، 

أولثلث،انحل.وا ما إليه، أنزل وما فيهم بيثر الذي وثالني الإيان، عمح، بافُ مؤم؛ين كانوا ولو " ٨١
شأنمن وهي ومحيهناته، نواقفه من يل الإيهان، أهل خصال من ليّّثا الكفار فموالأة أولياء، الكفرة 
الطاعة.عن الخارجان يالعمسان الجاهرين القمة 

٣١٥-



المائيةمحورة 

والأسساظت:الفوائد 

لLلمءثصعات.وسيبج والأداب، للأخلاق وحماية للدين حمظ النكر عن الهي ا~ 
انتشارمنها؛ والجتمع، الفرد عل كثيرة مفاد إل ئمخي عثليمة أية النكر إنكار عن الكون ٢— 

الخهال،وكثره العن؟، واندراس الحق، أمل وصنف الشر، أهل وثعاظم العروق، وانحار التكراُت،، 
٠منتك^ا وايروي، معروفا النكر يصير حتى والخلهل والتلبيس 

وهال،:وهجراءم« بركهم وأم الجرم؛ن، ة محالعن النهي عل دليل الأية رروؤ، ١^^(•' قال ٣■" 
(.٦٢٠٤/ المران لأحلكم )الخا>ع آآ. أفعاله ورصي اعتتقاده اعتنقي إذا بمؤمن فليي وليا كافرآ انحد من أن أُعل 

دمنهلج•لنور عصمة الإيان ٤" 

آؤبهمِوكح_ثرت> أقنؤ١ آل-ثهءد  ٢٣١٠عثوه,لؤن ١سد٢لقاير، قصدة لؤ 
وأدهتدورهثثانا حيحنته منهمِ بآن درللثتت% ثاؤأإئاقتتثيرئ متوأأفيمتثث\  ١٠نليبن ثوي٥ 

ءإزأينا برك>آليغ شص أعثثهتّ ركآ آؤتوو لث< أرل، مآ ثمثدأ ؤإدا وأر منتبمفروث لا 
يثأهعذبما٠دا - وم1 أس ومي لا لنا وت! ؛ؤأر فامحبمتتثاثا،ثا رشآ يملون آيؤ، مى 

عقهامن ، ٤٢٥٤حنثم؛ عالوأ مما أس" أقهر '/و^؟ ألممِ ح رتتآ آن وئْلنى 
آولغاث،آمحقث،يوًكدءوأثاثتتا ?ؤ؟ جراءودألاش 

اةءييِ.ه
الم،رء

لكاليهود عداوة شدة عن الأحدايثح، لك، وتكشف الأيام، ~ الرسول أيها — لك فر منئا — ٨٢
بينهم؛متثوارثة عداومحبمم اليهود أن ذللث، غيرهم؛ من أقد عداومم لأن و\ذذغ اليهود وقدم ولدعوتلتج. 

عتادكفر كفرهم كان و هم؛ أنفعند من وحدا الخلق، عل واستكبارا عتادا الدعوة وجه ق يقفون همهم 
وألقواوالشهوات؛ أسرفوا؛العاصي ومد للأوثان، عثده فهم المشركون وأما العلم. حقله وئتممأ وجحود، 

نصارى.إثا قالوا: الذين هم راملم؛ن مودة أقربهم — محمد يا — ولتجدن مدة والضلال الكفر 
يمتقطعون وهم والحا.ل، والرحمة بالخير تعال فه يدينون بدينهم،  ٤٣متهم أن مودة قربهم وتعليل 

ه،الرسول دعوة ملوا الدين هم ء.هؤلأء الحق، قبول عن يتكبرون لا والعبادة، للصلاة معابدهم 
ديته.ل ويحلوا 



SiUUklمحورة 

ئلومءولأنت مشا امترت عليهم يتل القرآن سمعوا لما أمم مودمم قرب عل وندو — ٨٣
اشكلام أثه وعلموا به، وآمنوا للقرآن أذصوا وإد،ا الشعور، حذا يكتفوا ولر بالدمع؛ أعيثهم وفاضت 

أمةمن وكونو\ الشهادة؛ بشرف يكرمهم أن ودو يتصؤع افت وسألوا قو، محمد رسوله تلب عف المنزل 
القيامة.يوم الأمم عف شهداء هم الدين قو محمي. 

منمحمدM به جاءنا ب،ا والتصديق تعال باه الإي،ان من يمسا ثيء وأي بقولهم: لخامم وأثدوا - ٨٤
يدخلناأن ومملمع أي: إضمار، الكلام ول الصالحين؟ الحنة«ع ياوخاو؛ا أن اف ونرجومن ربه، من الحق 

محمد..أمة من الملمون ومم الصالحين، القوم مع ربتا 
ماكثينالأمار نحتها من بحرى جنات محمده، ببوة وصدبمهم تعال، باش لمحاء»-م عف فجازاهم — ٨٥

وصنيعهم•إحامم جزاء وذللث، منها؛ لاعنرجون أبدآ فيها 
عنالبعدون فأولثلث، رسله، عف النزلة بآياته وّقدبوا غيره، معه وأشركوا باض كفروا الدين وأما — ٨٦
ولهيبها.عرها ثا.ة من حم تتآ"م^ التي النار للخلودل المستحقون رحمته، 

والأتاطات:الفوائد 

ثرعف للمؤمنين والمشركين اليهود عداوة شدة بيان ل متقبل أمر عن إخبار ، )٢٨الأية ز — ١ 

الأزمان.

ونونم، الشلأم بثيثين: الفعل وأثد التأكيد. منها والغرض م، الشلأم ه ؤلقعد.ق ز اللام ٢— 
معروفهحاله وهده لمين المعداوة عف الفريقين اجتءإع لناسة اليهود مع المشركين وذكر اكقيلة، التوكيد 

وحديثاهقديأ 
جرما.وأثغ ضراوة، أسد لأما المشركين؛ عف لالمسارمدن اليهود عداوة تقديم ٣— 

مضموما.تحقق ببيان اعت؛اء بالمنم الأية وأكديتح ال٠ذن، ١دحرب عف تحالفااليهودوالوثنيتن — ٤ 

عرفوا.سضمض؛ عف ه دؤءت،مأ متعلقة للتبعيض ؤء-ثاعإزأثىآ^،ه قوله: j( ه ؤثى ٠~ 
وأحاطوابالئتة؟القرآن، وقرووالوعرفوهكله، فكيف فأبكامم، الحق 

الحق.إل لجا؛تهم وصعوبة اليهودللموْتيت، عداوة شدة — ٦ 

الكثرة.لإفادة ه؛ ؤوثمثاُا ق واككير أسلم، إذا الكتابي! إسلام فمل ٧- 
كاستج.أين،ا محمودة صفات الشهوات، عن والإعرامحى والحمل، العلم عل والإقبال التواصع ٨— 
واررمب».اررغيسا أملوب اسعإل ل القرآن منهج بيان ٩— 

-٣١٧
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ئث\إثاسَلأص\صتيم تآتل\ةة ، ص ؤ

ماآوط من نتيمت عشزة إطمام ^^t،4 آلأبمس عثدئم يما يوايدمحقم 
يئُهءةمجاذا

ىآئثمثصمصن0ه
الشس،رء*

الطاعممن شيثآ بجث.وا كأن حراما؛ الخلأو ولا حلالا، الحرام تحلوا لا مال باق آمتم ثن يا - ٨٧
ئنلتمإذ إثكم الحرمة. والشارب الطاعم من شٍقا نحلوا أو أنفكم، عل الباحة والاانارت٠ والشارب 

مافتجلوا ايئ•، تتجادذدا فلا علتكم؛ اف صق ما وتوسعوا عليكم، اض وثع ما مؤمون فاثكم ذلك، 
حاصه،التحريم بلمظ يلفظ أذ الئهي ُض الراد وليس العتدين، ينمض قاف اف؛ أحل ما يتحرمرا اف، حرم 

به.يلفظ ب أم يالتحريم، لثظ شواء مجه عل .آ ثشديادأثبل 
به،التصرف حق وأءءلاكم إيا0، افه رزقكم ررق فهو لكم؛ الذ أحلها التي الطيات من وئوا — ٨٨

نوامه.واجتناب أوامره، ، LjIjافم فاتقوا تعال، بافم آمنتم ئد دمتم وما 
علبجرتم، الذتم، المتم صورة ؤ، الحان—، ا من. راعى وهد ومصه، وصنمه الإنسان بشرية افه بملم — ٨٩
الؤمنون~أبما ~ فيبثركم بالثنو؛ يعرف وهوما ..، لاذه—،. واف واف، لا مثل: قالي، قصد بدون اللسان 

عريمهقلوبكم ؤ، دعرٌتم تتكم، بألبه حلفتم ما عل بماب؛ دلكن عليه، بماسكم فلا عنكم عفا أثه 
ماصدق، ثثبت بغية وأؤدْ حلف، فإن بالكفارة، ها ونش العقوبة اش مع وقد الحلف—،. ق نيتكم صدق، تثست، 

بهيطعم ما أوصط من مساكن عثرة إطعام ومي كفارة، إحراج عليه بمتلرم فإثه يفعله؛ ول( به حلف 
اختلاف؛،حس، تيمم يياس أي أو وقميص، ورئاء إزار من أوكوتمم ند، مكع، لكل الأهل، 

ثبدلر فتن بما، محت الثلاءّة الأشياء وهدم أوأنش. كان ذكرأ مملوك أوإعتاق كالطعام، البلادوالأزمطن 
فإنالحلم، واحسوا أي،انكم، فاحففلوا لأيٍإنكم، متقمر١محت، وهي أيام، ثلاثة صيام فعليه شيئا ذلك من 

ديتكم؛أحكام لكم اش وقدنهق به، لرئموا إن بالكفارة والتزموا حلقتم، إن بوفاتها فالترموا منه لابث. كان 
شرعه.بيان عل والشاة الفضل فله لكم. ومدائنه رحمته عل لتشكروه 

.٣١٨.
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تلأسناطات وا الفوائد 

•حرمه ما وتحليل افه أحل ما تحريم 'يقلم ~ ١ 
عالم.بغير اض عل القول حرمة ٢— 

يغم لو إذ نقلأْيثأه؛ دئم>لإآق؛■ متا دهتدأ ؤ ت قوله ل والحرام الحلال عل الرزق شمول ٣- 
علواقتصر الظاهر. حلاف وهو اكأكيد، سوى هائية الحلال جذغ يكن م والحرام الحلال عل الرزق 

وزادهيه، أمر ب،ا للوصية تأكيد بالتقوى والأمر هوا،لآكل، أنفسهم عف التاس حرمه ما معظم لأن الأكل؛ 
ؤآمحهأشّبجءولجثه•قوله: تأكيدا 

وهودينوالخد، الريح حمح، إيْاء من الؤية السليمة الفهلرة ودواعي الحياة، متطئات مراعاة — ٤ 
فكانالمائية، ق مقرطه واليهودية الروحانية، ق ممرطه فالسيحية واليهودية، السيحية بين ومعلآ حاء 

سهها.وسطا الإسلام 

مشقة.غير من والرحمة، اليسر عف اليمن حلم، كفارة أحكام تشرح بيان - ٥ 

يؤ قال: ك،ا اللغو، اليمن وهي خكم، بما بمثق ولا نمد، بلا محلم، التي بالأيان خماحدة لا - ٦ 

الخلم،.كفارة تشرح ق الومتن بمائه افّ رحمة ٧" 

ومحط\ؤ تعال: قوله من ظاهر وذلك اكقوى، يتاو لا اللذائد أكز ٨" 
ه.وآئقؤأمح^ليئآتتضبجءمفينوت^, 

٣فأيبجث ص أك:اَ-وأهالخيصكص آة، كؤ 
يياوتمة آنميآو، بجؤع آن ه'.إةاهبجدآلسْلثك سمحوف 

عقرآث1ا ميتم ^^٠ ؤآ-ثدردأ ألرسون دآطيثوأ ؤآيثدأأق أهُ *تثون أنم يهل ألقلوق وءن 
آقموأتا  ١٥شموآ^فما يثيح وعجؤأآلمانلحثت ^ ؛١٠٣آؤمك.> عث وس أو؟ آهمن اتثع رمحوه 

الش،هه\ر•

الماليةوهوالمراسات والمسر العقل، يدهب الذي النكز وهوالشراب الخمر إنما الومتون، أيبما يا ~ ٩ ٠ 
اليالقداح ومي والأزلام ، ٤٥١٢٠١١يتمك، التي والحجارة بالقمار، يعرف، ما وهو الحاسن من تدفع الش 
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الأو الثيء أويفعل تحجم؟ أم ايمدم أمرْمت ليعرفوا ثيء؛ عل يقدموا أن شل المشركون ييا يتمم 
ولاعته هابتعدوا الشيطان؛ عمل من إئم وبيانه ذكرْ تقدم ما كل إل افر... يلا أو افر يأو يفعله، 

الورة.هذه من الأية)٣( ق ام الأسقبيان وتقدم تقربوْ• 
العداوةؤإيقاع الكيد، وهي مكثوفه، يا،لير والالم_ا الخمر شرب ي الشيطان حطة إن — ٩١

العقلنمقي فالخمر الناس; ق تأثيرها ثت الاثام هذه فكل ا>لساامين، يين والكراهية والحقد والبغضاء، 
أماائارها ومن الكراهية. وتوج^ الأحقاد التقوس ق فترك الميسر وأما النعرايت،؛ وتثير النزواُت، فنبت، 

كله.ذللث، احتتابر فحليكم إدراكه، وعدم العقل غياب سب الصلاة؛ وعن افه ذم عن ثصد 
بمداعياله عل اش يقيل هنا ومن تعاطيييأ، عن الناس انتهاء ق كاف، واليسر الخمر مفاسد س ظهر وما 

لفحهممما الحكيم، الأسلوب حن.ا ?^ ١٠١١النهي معي وبممل والروعة، العفلمة بجمع؛_ الذي الخطاب 
انتهينا.انتهينا هال،; الأية سمع لما ه عمر أن روى وليلك، للامتئال؛ المبادرة إل 

الأنصابعبادة ق ها بيان عثر س اليسر، وتعاطي الخمر ئرُب، ؤ، المفاد عل الأيه اةتمرُت، وهد 
قالدخول ■صن من الأية هذه قبل تقرر مد ءنهءا السلْان إقلاع لأن مفاسد، من بالأزلام والأستقسام 

عئها،الشرعي الوانع يداغ ما الائاتا من التقوس ق وليس الشرك، عقاى• مآثر من ولأقبما الإسلام؛ 
الوانعيدافع مد تعاطيهما إل بالتفوس يزجي التي اللد"ات من فيهيا ما فإف واليسر، الحمر بخلاف 

الانتهاءعل الخن، وت إذ والأزلام. الأنصاب عن اكهي أثد U أشد عتبمكا الم أؤد فليلك الشرعي؛ 
ماأبلغ وهومن انتهوا، أي؛ الأمر، منه أريد ذم الاستفهام وهن.ا ه؟ ثتلأقر ؤ الاستفهام: بصيغة 

القصوى.الغاية باغ قد والتحذير الزجر ل الأمر بأف ليادانا به ينهى 
منواحذروا لكم، والفلاح فهوالفور رسوله؛ وطاعة اف ؛aلاءة - الموهنون أبما - التزموا ثم -  ٩٢
رسولناعل فإما رسوله، وطاعة ربكم، ي هل. عن وأعرصتم اذالث<، تتجيبوا لر فإن وعصيانه. محالفته 
المح،.الواضح البلاغ 

المزول:-سبب ٩٣

رسولفآمر الفضح، يومئد حمزهم وكان طلحة، أي متزل ق القوم ساقي ;كئتط هال عته ه أنس عن 
فهرقها،فخرجت،، فأمرمها؛ احمج ت أبوطلحة ل فقال مال: حؤمث،<ا قد الخمر إل ررألأ يتادي متاديا ه اف 

وسءإاألإ-منحؤ ١^ فأنزل بهلمومم؛ ق ومي قوم كل ئد القوم• بعضن فقال المدينة، سكلثج ق يجزئن، 
وقصمأ؛ ٣١م ؛ آيزأ^.٠١٣م وعموأأثل«نم اقموأ ثا شثت١إدا ٥^١ ثتلح 

(.٢٣٣٢يرقم الخمرزالطريق، ب باب الظال!، كتاب الخاري، صمح )ه 
.آم_.



*■اناتدة صورة 

الممثرت

عليهمليسري فهولأم تحريمها، نزول محيل مامت، ثم الخمر، يشرب كان من ُه الصحابة من وهناك 
اتقوانم أيديهم، بين محدموها صالخة أعإل لهم وكانت، به، وامتوا محارمه، ق افم اتقوا محي كانوا إدا مواحدة 

والعلن.المز ق ورائبوه اش، 

والأسساطاُت،تالفوائد 

وهوونيادة، التحريم يقيئ لأل حرم، بلفغل اكبثد من أبغ لهو ه ةيهوُ دؤ التمر جاء ~ ١ 
إليه.ومحقن دلع سي، كل ّني يالبالكلية عنه والإبعاد النضر 

هالخملة صدرت، إذ المانية، اكآكيد ضون الأياُته زهده والير الخمر تحريم اف أى ٢- 
ماسيان ذللت، محرر نم محيجهإ، غاية عل تنبيها الشيطان عمل من ريا وثئيا والأزلام، ومحرنا؛الأصنام 

والديتية.الدتيؤية الفاسد من قيهط 

قترتيبها وحكمة بالأزلام. والاسقسام الأتماب، تعفليم وحرمة واليسر، الخمر تعاطي حرمة ٢" 
كانولما القار، وهو ذلكه ل بليها U بما قرن ائال، إتلاف عل الحمل ز غاية الخمر كانت، لما أنه الأية: 
عبدت،إن حلثا فركا الأنصاب، تعثليم كان ولما الأنصاب،، ومي الدين ممدة به لرف المال، مفسدة البر 

بالأزلام.وهوالاستتمام الخفي، الشرك من نوعا حا محرذ 
بآنوالإعلام الخمر، عل للنص الخم ووحد الذكر. السابقة الحرمات، تعاض من فورآ الانتهاء ٣" 
صهايكفي دلا كدللثج، جدبما عل منها واحد كل ؤ، يقال لأن أهل لأما وئدرُت،، حدمتج اكلائة أخار 
واحد.حم 

افذ'كر عن والمئ. اكاص، بين والغضاء العداوة إثارة من واليسر الخمر فرب نحربم علة بيان " "٤ 
الصلاة.وعن 

الصالحوالعمل الإيان مع التقومح، وكرد الومت،، ح؛كإ والعلن الر ؤ، افه تمومح، عف الداومة ٠- 
والتصديقبالقبول اف أمر هوثلم، الأول الاتقاء أف ٠٠ليدل، مرة؛ الإحسان ومع مرة، الإبجان ومع مرة، 

والتقرببالإحسان الاتقاء واكالث، التصديق، عف بالشاته الاتقاء الخال والاتقاء والعمل، به والدبتونة 
(.٠٢اسمجي،ب/جرير ابن )تقم ؛الوامل«ا 
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اسُشىذث>أيخب ؤ

عحيزذو\تنقامِؤائم ينه ؤنؤنأآممه ^٥ حماسلماوتق أ>تِإءءساأئن واد ؤبمثاثايدوى هئ عدد 
ج-حئأمتامميةس

عسثو،ى.هأمحآمحكت>اتو 
ال|ش«ذر٠

9 تعال اف أد الآيارت١ هذه مناصبة — ٩٤ ^،JIS _والمرالخمر احي تكؤ اقة مالتل ^؛؛
وبيرثاالإحرام، صد وهو الصيدت من النؤح هذا وهو آحر نوعا احي ثم الحرمالت،، من ارا نم ذلك،، من 

الومتئن،تعال اف فيئادي الو•__، عل ومتعه حزمه ذ؛،ا داخلا اف، أحل ئ منش نمار جراءه، 
رماحهم؛ومرمى أيدبمم، ممماول ز منهم ي احتال مع إحرامهم حاله يالصيد مستليهم أنه لثنشمهم 
أوبالخج إحرامهم حال ق المر صيد المام؛ن عل قحرم ويرائه، عناقه مى يعلم تعال الله أة ليعلموا 
طعناصيده يمقدورهم وكان رحالهم، عف وهم الصيدنعشاهم فكان الحديسة؛ يوم ق ذلك وكان العمرة؛ 

وهومحرم،الصيد ل وو؛ع أمرْ فخالف، المان، هدا بعد الأمر هدا نجاور نمى أوأحذأتأيدبمم• برماحهم، 
مومع.عياب فله 

تكونوالر وإن معا، حا أو يالعمرة أو بالخج محرمن كتم إن الصيد تقتلوا لا الإيان، أهل يا - ٩٠
يلمميدولا صيدْ، يصاد لا حدودأ للجرم جعل فافص الحرم؛ منهلقة ق وأنتم الصيد تقتلوا فلا 

لهبمثيل القتول الثيء بموم بأن افلية، ل جزاء فعليه صيدآ وقثل الحثلور، ق وع فتى له• تعظنا لقعلته؛ 
يقومهاالشكل مثلية هنا والثلثه الغنم. أو أوالإبل القر مثل الأنعام من ثكله إل فرئيا ويكون يدح، مما 

وحبفتى حض؛ له مما له حنش لا ومما وكثي، صغر من النعم من يشهه وما الصيد إل ينظران عدلأن 
أوبه، ؤيتصدق طعاما بقيمته يشترى أو قثراءها، لشثه مكة إل يسوقه هدي فعليه ةللث، من ثيء عليه 

وهتكهأمره، عافية وصوء فعله، ثمل القاتل ليذوق الحناء؛ إعبابروعلل ثوما، صخ نصم، كل بدل يصوم 
فإثهمتعمدأ؛ والنهي الخالقة إل عاد من ولكن التحريم، قبل مص عط اش عفا وهد الإحرام، لحرمة 

عصاه.ص ينتقم هوي عزيز فاض ومعصيته، محالفته عف متعاقيه 
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والأسساظتتالفوائد 

تعال.اش عند ادم والأشهر الكب تعظيم ا~ 
قواكعفلتم والكاتة الهاية له فأوجد الخدام، الميت وهو آس، مكان جمل ي اش حكمة عظم ٢— 
الماس.قلوب 

قالرحيا، غفورآ كونه وهو الرحمة، أوصاف س وصضن العقاب أمام الأية هادبْ ز اض ذكر ٣— 
الامحم أن والظاهر الرحة، لأجل كان والإمحاد الخلق ابتداء أن وهي دقيقة، عل تشيه »وهدا الداني: 

١(.٠ ٢ / ١ ٢ الرازي: )ضر الرحمة«٠ عل إلا كون 

تقميتثلرت ه. ألمتاب شيّهلا اقن آ»ك> ؤ ت تعال قوله عند الغوي الوقف ( ٩٨)الأية س يتشط ٤— 
رح((. )٠٦أية الأنعام ومحورة (، ١ )٣٧ الشاءآية محورة 

ميزق القيمون لأمم يالدكر؛ أولوالأليابه وحص والعمل، العنقي ز الهلب-، لزوم عل تشيه ْ~ 
ؤإدراكهم.ألبا-مم مع إهمالها لهم لايشغي والدي الأمور، هدْ 

الأحرة.ق بالخنة وفوز الدنيا، ل للموس فلاح افه تقوى ~ ٦ 

جؤتثثأوأ نذن صأ٣ تت ،io :ان؛زألأذءأس كؤ 
;^1لت؛ءمأ قث ملهًتفز تن م؛أ ئد أؤ؟ -ثلبمتتِ عمؤؤ وآقم عتيثا آق، ^١ هلإ ند آلهمءان 

ءآمبمروة َةفأ-رثت> 
ذآتيثوفيئازاساتا\نآقث ك،وفالزأإل، صةثأمحلإوظن.ناذاِط 

عوؤآ^١^١ \قآ كأيا . ولأ؛؛ثوون ثنثا لأبمئثوث ،!؟ذخإ أوؤءة ت١داءآ عقي وجتّنا 
.ه^^؛بماحممممح0 

١٠ Iالنزول محبب — ١ 

مالوتعلمون فيها: وقال، قط، مثلها سمعت، ما قوحهلمه اف رمحول خف، قال: ه ماللث، ين أنس عن 

فقالخشن؛ ولهم وجوههم قق افه رسول أصحاب فعمر قال: كئبمرآ، ولمكيتم قليلا، لضحكتم أعلم 
(.٤٣٤٠٢٥برالرجاء، باب البخاري، )صحح ه. الآيةؤثُسثلواصمحياء هد0 فتزلت، فلأن؛ قالت أي؟ س رجل: 
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ثرتالتم

السؤالل لهم فانية لا مما أشياء عن يألوا أن لهم دمي الوممحت لعباده تعال اف من تأديب هدا 
عليهموثؤ محاءمم، رب،ا — الأمور تلك لهم أخلهرت إن — لأمحبما بها؛ لهم حاجة ولا عتها، والتقيب 
عندهليس أحدت يقولئ فلا الإجاية تأت لر ؤإن حا، كان الإجابة محمل وهو القرآن نزل فإذا س،اعها؛ 
جواب.

-٦١يؤمنوا م إن اف فتوعيهم آية؛ لهم ينزل يأن والمارى كاليهود قبلكم من قوم صال وتد — ١ ٠ ٢ 
حا•كفروا عليهم وقرصت أعطوها فلٍا صيهلكهم، 

أذنثق مثل عليه، وافتراء 'قذبا اف أحل ما محربم من الخاهلية أهل عليه كان ما تعال اف أبملل " ١٠٣
صومها،بجر دلا ظهرها، يرثمن، ولا لبنها، يثرب فلا أحد؛ لها يتعرض فلا ^٠،، أما علامه اكاقة 

شلمهإن الرجل بمدره بندر البعثد أوبمئبذ اليعلون، من عددآ وليث التي اكاقة وهي التمرة، وبمئوما 
تتصلالتي وهي والوصيلة، للأصنام، فتترك السائبة وهي ذللثح، يفصل أن منزله أوثثغه مرض من اض 

اممفارب وتد الإبل، من عدد صليه من ثلد إذا الإبل من الدكث وهو والحامي، أنش، بعد بأنش ولائما 
علته،وافتراء كذبا بو. نبل تعٍا..أ؛ ولا حكءأ ذلك شمغ ولا اش شمى ما بأنه عليهم اف> فرد تعال، فه ذلك 

عقولهم.يعملون لا منهم وكثبمر 

مايكفيتا ١نهت بوماحة ذللث، ردوا الرسول، شمع وما اظه أنزل ما إل المشركون هؤلاء دعي ؤإذا — ١ • ٤ 
يميزونولا الحق، يعرفون ولا يعقلون لا وآباؤهم ذللث، يقولون كيف وعمل؛ قول من آبائنا من أحدناه 

سيلا؟الحق إل ون متد ولا الباؤلل، و؛ين بينه 

منعليهم الله فرض با بقيامهم ايلم؛ن عدر الحق ساع عن الشركغ، مكابرة افه ذكر لما - ١ • ٠ 
ل(فإذا والدامن؛ المحح؛ا-ّ الدين إل ودعومم الناس تبليغ الداعي فعل الخثر؛ إل الاس دعوة 

منمخمح، آثه محببجق مذأجيك لا-تمحيى إهئ، تعالتؤ مال كا افه، من فالهداية ثيء علميه فليي يتجييوا 
[.٠٦]القمص: 

ولايلكواالنكر، عن والنهي بالمعروف الأمر ق القرآن منهج يسلكوا أن الؤمن؛ز، عباده من اض يهللبح 
—المؤمنون أبما — فالرموا بصيرة، ولا مدي عثر من وأسلامهم آباءهم يتبعون الدين المخالضن ثثل 

والخالفع،•الكافرين ؤإعراض المقركإن، ضلال ولايصزكم بالنصح، بعضكم 
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والأتاطات:الفوائد 

يأمريهمحال؛ النمس عل التشديد عدم وبين والوفاءمهداف، والنواهي الأوامر التزام بين توازن ~ ١ 
تعال.اف 

حاجة.غير من اكشة ايحرجة الأسئالة عن ا،لؤمضن قتر ٢— 
بالوفاءُنا مد تعال اف كان فإذا التوازن، إل تدعو الأية وهذْ الدين. ز الأيتدغ تحريم ٣- 

نا.أنفعل التضييق ق ذللث، يوصلنا أن ينبغي فلا بالعقود، 
عندهم.علم لا الذين اُبمهال تقليد ولامي،ا الأعمى، التقليد عن النهي ~ ٤ 
م،مل بجب يل الحب، رحال عل ذللثإ يقتصر ولا المنكر، عن والنهي بالمعروف، الأمر وجوب، - ٥ 

ينآبمأآةو؛اتءاموأءثك3أؤ الأية هدْ تقرؤون إيكم الناس، أبما ^ ١٥أثه ه الصديق بكر أي عن مسلم. 
الثل١لم،رأوا إذا الناص *إ0 قويقول• الذ رمول سممت، وإبي ^، لابمقرئمثنءثألإداآنثديتغذ أئمثكم 

برنم— والهي الأمر ياب ~ اللاحم كتاب - داود اي )سن منه®. بعقاب افه يعمهم أن أوسك، يديه، عل يآحن-وا فلم 
(.٤٣٦ ٤ برتم داود، أبير محتن صحيح الألباق، وصححه ،  ٤٣٣٨

النكر.عن وثبموهم بالعروق، أمروهم إذا أفه، هدي عن الاس إعراصن الومتتن بمر لا  ٠٦
قلوا-كان الإسلام، أهل غله ٧- 
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اثناياذؤاعدلأثوصبمتق -حعن ايوى بحة^أااإذاحضرلحدكم ءامحتؤأشهية اليثبن تاتها يؤ 
بمدين ءمبسويّا ١^٢^١ شبمه هلبمقمح( امحدْأا ذ صميم أنثي إذ ■٤^٢ تذ ءاحنإن آد 

لمنإدا ذسارىثهمءسكاولوكانذاهمئولأذك^ترشهندهآؤتوإنا لا الصا*او_ْغمسماند\ذومحإنارمتُ 

عاقألمآستمقر آتيين يمنح ممامهما يقو_ماتي ثثا"مإي< إئعا آسثحما عرءأجنتا ٠^^؟ 
يحكدنآلْلنديرن وماآعتدياثاإئاإذ١ شينينيتا من ا'"مس> لشأندسا أش مقسمان آلأوتثن 

تندىوأقمثُ ؤأسمعيآ آقت ؤآيقوأ فيثيتر بمد آثئت آنثري آد؛٥١^١ جهه-ا -وجك الشهثدو آؤ؛ آن آدئ 
40آلوأىن

النزولIسبب —  ١٠٦

إفيتجران مرامحن، رجلن بداء بن وعدي اليائي تميم *كان قال: عنه،ا اش رصي عاس ابن عن 
هميال بديل لمج الدية، إل متجرهما حولا ه الئي هاجر فليا بما، الإقامة ويطيلأن ا-بماملة ق مكة 
سعصكانوا إذا محي الشام، إل نحارآ جما فخرحوا الدية، قدم حتى تاحرآ العاص بن عمرو هول 

فآخذامتاعه، ضحا ماين، فلٍا إليهما، وأوصى متاعه ق دشها ثم ييدْ، وصية فكني، بديل، اشتكى الطريق 
متاعه،فدفعا أهله، عل الديتة وقدما كان، كط حجراه ثم — يالدهب منقوشا قصة من إناء ~ شيئا مته 

قيضتاالذي هدا فقالوات عته، سألوهما قسا وفقدوا به، -تمج وما وعهده كتابه فوجدوا متاعه، أهله ففتح 
هدهفترلت، قو، التيي إل فترافعوا شيئا، له كتمتا ما ت قالوا بيده، كتابه هدا ت لهط فقالوا إليتا،. ولغ له 

يستحلموهماأن ه اض رسول فأمر ^٠ ^إذ\بيإآوس؛ن إل , ه. أ٣تةتتؤأ ۶١٠ؤ ت الأية 
ثميمكثا، أن افه شاء ما فمكثا 'قثمنا، ولا هدا غير قبضنا ما هو، إلا إله لا الذي باض العصرت صلاة بر دق 

منه،1شآريناه ولكنا تعم، قالأت متاعه؟ من هدا أهله! فقال بالذهب، مموه منقوش فضة من إناء معهإ ظهر 

عرعتؤ فنزلت الني. إل قترافعوا تقوسنا، محقدب أن فكرهتا حلفتا، ح؛ن ندكره أن وسينا 
وستحقانه.وعثتا، كتا U عل محلفا أن المت ^تاهفأمرلإهرمحمنأهل 

(،٠٢٧٨ يرتم الوصايا.( كتاب اليحاري، )صحح 

التفسثرث

حضورحين الوصية أمر ق ولأسيا الدنيؤية، جيامم ق ينعدهم ما إل الومتين عياله تعال افه يرشد 
والاستقامةالدين أمل من ائت؛ن فلثشهد أحله، بدئو منكم الواحد وأحس سمر، عل كنتم فان الأجل؛ 
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■الوصية عل الخاجة عند المسلمبمن غير من امنين السالمؤن؛ هن أميتين افنين يجد لم ؤإن ؤيوصيها؛ 
العصر~صلاة بعد وليمجل ~ اللمين صلاة بمد همن قؤفوهما ا وشيد٠cًصدٌط ق شككتم فإن 
الشهادة.من شيثا يكتما ل؛ ؤإمما أورحا، قرابه دلك بماييا ولر ثهادتممأ، عل دنيؤيا عوضا إشالريآ-محالا باق 

أوالشهادة، ف امت،ان أو بالكدب إتأ استحقا اسن اكهيدين أن عل الاطلاع امحق فان - ١ ٠ ٧ 
ايت،أولياء من مقامه،ا آحران رجلان فليمم عليها؛ اماضا حالة ل التركة من ثيء ء.'كمان بالخيانة 

بإرتهالأحقين إليه الأقربين أي; بالست،، الأولإن هما يكونا أن يبض الوارثان الرجلان وهذان الوارنتن• 
وصيةعل شهدا اللذين الشهيدين خيانة من به يشهدان ما أن عل باش: فيقس،ان ماغ، ذللثج من يمع لي إن 

الحق،يتحاورا ولي باطلة، بتهمة عاليهعا اعتد.يا ما وأقأءا به، سهدا كانا سهادم،ا؛،ا من وأصدق أحق مسهما 
الثلال؛ن.من قاتما الباطل وقالخا الحق اعتدبما فان 

الصلاة،بمد الناس من مشهي. عف والقيام الوصية عف الوتمن تكليفذ من يكر الذي ذللث، إى — ١ ٠ ٨ 

تغييريلأ وجهها عف الشهاده الشهداء يودي أن إل الوسائل أقرب، الغلغلة الأي،ايز تللث، امه وإق
استحقاقهمائتمي، ال؛ني الفضيحة من أوخوفا ثوابه، ل ورعية عذابه، من ورهبه فه تحظيا تبديل، ولا 

أنوممثليئه افم خوف، يمتعه ل، فتى لها، مبهللة تكون أبجامم بعد الورثة إل أيان برئ الشهادة، ل الإثم 
ق— الومتون أيبما — اش واتقوا يمتعه. الناس أعين عل الفضيحة خوفت، فان دينه، لضمف، أو■نحون يكل"ب 

تعالاش مرعه ما وسائر الأحكام، هذه وقبول إجابة سمع واسمعوا ثيء، كل وق والأمانة الشهادة 
لعقابه.مستحقين سايته، س محرومين نمال اطه أمر عن فاسقين كتتم وسمعوا تتقوا لر فإن لكم، 

والأصتنثاطارت،تالفوائد 

٠والفر الحضر ق عليها والحث، الومحته، قبل الوصية مشروعية ِ ١ 

الوصية.عل الإشهاد وجوب، — ٢ 

محذور.ثمة يكن ل؛ إذا الكافر، مع ايالآ طر إباحة ٣- 

٠السالم فقدان حال ق الام،ن حقوق ق لمين الاستشهادغير جواز — ٤ 
الورثة؛أقرب، س باثتين الأية ق الحلف، ونحصيهس مهادنه، ق صادق أثه عل الشاهد ، نحليقسْ~ 

لها.نرلت، الض الواقعة لخصوصي 

قبمت.قوا أن رجاء الأيان؛ حلئوا الدين الشهود نفوس ي يور الذي الوقت احتار مشروعية - ٦ 
والتهؤيل.للتغليفل الصلاة عمته وكويبما الصلاة، بعد فقدجعلت، كلامهم، 

يوليه•حتمح، الحمح، عليه لوجب س جس إل إرثاق■ ٧" 

٣٢٩١.



المائدةسورة 

او؟إدئ\واسعكثِآمم؛ني آتت لكزألا مادآلنثثِ ممود نم يؤ 
4<آلثاس ٣؛! آلثدين مرمحج أثدثمك ،آد رمق ؛، •٠٥_^، ألحفر '،؛I أة ينمش 
آشنءنمحير< دإد وآلإغهسل والؤر،ثه وأ-يتكمه ^^لفأكسشتا ثإد وهءكهث!ُ أنتهي 
محيجوإد أمحْكثه ^^٤ فها ئثنح ^^٥^< ٥٢َيتؤ 
إف ٢٠٣٠آفي؛؛ت''قرةأغمال النثت متهِ عنلفإد بئ'إسرو؛دل ءءكفمت وإذ بإدؤ، آلمؤق 

ؤآثين ١٠٥١٠هالوأوا٢تسول ي  ١٠٣٠١٠آن أومحث،إلآلماهزق ثإد ?وأ ساحريث> 
متيثون.؟هاقأ 

aالم\ر 

علالرسل شهادة إل الانتقال ناسب الخلوقن، وصايا عل الاستشهاد عف الكلام تم ئا — ١ ٠ ٩ 

خالمه.إل اش وصايا الأديان فاى تعال؛ الخالق وصايا 

أممهمحوامحأءا عن تبمم أء^أم وهو فألهم ارصل، الثه محهع عثدط اك^مة و؟ ~ الاٌص أب ~ واذكروا 
عنالأمم أحايتخم ماذا ث فيقول متهم؛ الكافرين عف الحجة وإقامة أممهم، توب^ السؤال من ويقضي لجم؛ 
منالرسل قتتيرأ واستكبار؟ كمر إجابة أم ؤإئراد، إ؛ءان إجابة أكانت، وحده؟ افه وعبادة التوحياو، أمر 

تعلملا وتحن ^١٥، علمتنا أئت< علم إلا لنا يلم لا للرب• فيقولون تعال• اش إل وتقوصه بارسؤال، العلم 
ءي_ا.بكل العين عثليم سبحانك أنت، يع-دنا، الأمم نحوهجه ماذا 

وعفء١يلث، العثليمة تعمى واذكر الهمحبخ مريم بن عيي لنثيه تعال اف" مال حنن واذكر " ١١٠
والدتلث،واصهلفصت، أئن،، غير من حلمتلث، وئل. القوو، جبييل القلءس برؤح ومؤيتك أيدتلثط إذ والاJتالث^؛ 

بأمورثكل.«هم مهل-ك ق صغير وأنت، الناس فتكلم الكتابة، وعلمثلثج إليها، سب مما فبرأتما العالين؛ عل 
بجاااتاني الءمل إل الإرادة يمت، الذي المحج العلم وهي الحكمة، ووهبمثإ كهولتك• حال ي الدموة 

والإنجيل^^، ١١موسى عل أنزلتها التي التوراة وءلنئرثإ الأحكام، وفقه والي،هءثرة والعثرة الإهظع من فيه 
بخاتموالبشارة والأحكام، الحكم من إايلثإ أوحيته ما ففيه للناس؛ هوائه ليكون ^Jla؛، أنزلته الن>ي 

الصنؤعالهليئ فيكون فيها، فتتقخ الهلثر؛ هيئة مثل الطن س يضخ ؤإة واللام. الصلاة عليهم الرسل 
جلئبْفيعول• الأبرص، وئغقى مبمرأ، فيصير الأعمى ئثئى وكنت، باذف، حقيقيا طيرأ الهليد هيئة عف 

منالوتمح، تحلج وإذ اش؛ بإذن أحياء قبورهم من فيقومون الموتى، نحي أن اش تدعو وكنت، افه، باذن سليأ 
وقال:[، ١١]ق: ه قوله الإحياءحروحاق افه سمى وقل- أحياء، قبورهم 
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صورة

قئيكمن إّرامحل بمي متعت حنن عليك نعمتي واذكر [■ ٦٧]اكمل: ه ئاتآلآنيغاّةمث 
إلايكن ل؛ الييتات من يه جئت ما أن ورعمهم إياك، كفارهم تكذيب، ونت، ذللئ، أرادوا وى- وصانلث،، 

ظاهرآ.مححرأ 
ويرمحاكلثا،يلد يومتوا أن وحلصاءك أصحاتلث، ألمت، أن "" عيي يا — عليلثؤ نن«ي ومن " ١١١

فقالوا:بعدك؛ دءوتائ، ؤيتشرون حجلثح، يؤيدون أنصارك فجعلنهم إمراتٍل؛ ئي جهور 'ك1.بلئ، ومحي 
وّلطانلث،.لخلأللث، ونشهدأساخاضعون إلينا، رسوللث، وأل وصدمناعيي، ياربنا، آمتابك، 

والأستساطات،:الفوائد 

•ؤإبجادْ عيسى بقدرة لا ونحليقه، تعال اف بقدرة واقعا ذللث، لكون .آ؛ تآكيال^ كلمة كرر — ١ 

يلءيهعل اش فأجرى والعلوم، بالعلته الةه> عصرعسى فازدهر العجزة، من يناسه ما عصر لكل ~ ٢ 
والشعوذة،بالنحر اي،8 موصى عصر وازدهر العهودة، اليشرية واكقافة والعلوم البشري الق، يفوق ما 

هييتايح، الحجر من الماء وتفجير البحر، وقلق والعصا، ياليد الحرة، سحر يقومح، يا تعال الله فأيدْ 
الكلامق البيان بحر ه محمد النيئ عصر وازدهر إسرائيل(- يني رقبائل الأسباط بعيد عينا عشرة اثنتا 

فكانوالبلاغة، الفصاحة وأسمى البيان أعل وفيه الكريم، القرآن عليه اش فأنزل وحهلا؛ه، ونثرآ شعرآ 
القيامة.يوم قوإل الشي معجزة ايياف القرآن رعجاز 

ه.متمر ويسىآ؛ن لقوله: أيب،؛ له يكن لر إذا أمه إل ان الإننسية جواز " ١٠
أصاطه لأة إليهم؛ أرسلوا مذ عل بجب، ك،ا الشكر، عليهم بمي، والسلام الصلاة عليهم الأسياء ٤~ 
أمه.وعل عليه نعمته يايكر أن عيي 

ءيست،.كل من والنزاهة العلهارة، بمعى القدس فإة القدس؛ هورؤح لخيييل الفاصل اللقب، " ٠ 
السواء.وثهلأعل الهد ق الناس ي،قلم وهوأيه لعيسى، اطص أءهلاها ال؛ي العثليمة الأية هن>ْ ~ ٦ 
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والأتاطات:الفواتد 

ثيء.عليه أومرح معه، الأدب سوء من والتحذير حلاله، جل افه التأدب،ع وجون، — ١ 
 ٢ -ly ) ،اناثدةمن فطيوا ثريتهم، تدموا فا-دواريون مريم؛ ين عيي وطلي، ا-يواييئن طني، يغ
عنالهلعام أحر فقد مريم بن عيسى أما تلوما، وتهلمئن منها، نأكل أن نريد فقالوات والعلعام؛ الأكل أولا 

متلث،،لأة وأخرا، لأوكا عيدآ ن -كون الماء من طئدْ عليا أنزل، رثا اللهم فقال،: اكوي؛ن؛ القيم 
الرزق؛أنويع كل تشمل، عامه وهم، دبه، عنددعاء الرزق بكلمة عيهمر وأم، الرازهغ(، خثر وأنت، وادزتتا 
والخلم.والعالم واللبس والشراب الطعام لتشمل 

تعال،.شكرآ)ذ والدكر؛ يالملأة اف لعبادة الدينية الأعياد مشروعي؛ن ٣— 
دئتهم.واسأبة ربهم، عتد والرمالمت، الأنبياء مكانة ~ ٤ 

ؤثادةورهن ؤ( النية إي، الخطاب أسلوب من والتزؤع انمدور، نر الوقؤع من وقاية افه تقوك، ْ~ 
كانالدك، اقتراحهم ؤٍ، مض، مى مثل نكون أن من، ليمسلجح، نحديرآ اش( اتقوا يقز،ث)فقلت، ولم  ٠٤آقمواأئن 

هلاكهم.سبب 

٠اثاآقي من، أءنذد-ذ<ومحا لفاسي، هنت، ءآنث، تت،يم دنعيش،آى أس ث، ١٠إد وؤ 
لتأذشىوثُ ماؤ، سيم عيتث ماونرإ_،دحؤ١إنمحت،ممثلثثد ؤتأآنأمث< ما ثتحتنق، 

وقضت،ثتيإ رن، آعتدوأأقه إمحءر< إلاماأءَ،دف، ثم ^^٠ ٠١٠الغيوب علتم أنت، دئساثآإثلء٠ ماي، 
إنُو؟ ثؤيد ءل«'مؤاسم عثبمإيأتت، الرتيب أيت، كثنج،َمحت، قثا تيم دمث ما ثؤيدا ءيم 

١٥بد آلشي-قو< خوز،ي ثثأ ل٢ةة ١٠أوأُ لإدق،أتت،آمرللمحن ثهتر ئتفز :بم١دقولن ؤئم 
تمح،."A آدظم ننبموأظثبمأأمحنر ألآدهرمه<نيآ عنها مئ، عزك، -بمتمت كم 

ثذءثبأ؟ُأ©؟هوئدعوم وتانخأ ؤأمح، ١^^٠ 
•،ر الف

إلهين،وأمي، انحنومح٠ٍ ت للئام، قلت، أأئت، عبي: لنٍبم اض يقول، ح؛ن القيامة يوم واذكر ~ ١  ١٧" ١١٦

أهول،أن نر يهم، ما ؛ ١^١٣ردللئ، ومة إجلالا ومثأدبا؛ فقه افه ْسها عيي بجبير عتدتذ دول؟ من، 
فأستجمالئ،، ؤ، ما أعلم ولا نمي، ؤ، ما تعلم علمته، فقد مذا قلت، كنت، إن بعلم؛ ل، ليم، ما للناس 
وكنتوعبادته، افه توحيد من للناس أتلعه أن يه أمرتني، ما إلا ربي( يا لهم نلت ما عبته. بكل العلم عفليم 
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-إليك رقنتتي أي: الماء، إل الرفع وفاة منه وا-لراد ~ ه ؤ*لثاكثثبم وأتوالم، أفعالهم عل شامدأ 
حفيظ.رقيس، رب يا وأنت، أعيالجم، عل الرقيب أنت، كنت، 

لمىتغفر وإن فدير، ذللث، عف فأنت، الشرك؛ عف منهم ماتر تى دعئ.ب< رن — اش يا — ريالث، — ١  ١٨
ثيءكل يضع الذي الحكيم أمر0 عف الغالس، العزيز أتت، فإثلث، -؛ئناتلث،؛ فئدحله اكوحد، عف متهم مايتؤ 

وضعه.مق 

باق،آمنوا الل.ى الومن؛ن يتبع اٌبمزاء يوم اليوم مدا المحوت مريم بن عيي تحال افّ أجاب " ١١٩
منهاتفرجون لا فيها، خالدين الأتماد نحتها من نجري جنات فلهم لشرعه؛ وانقادوا العيادة، له فأحلموا 

العظيم.الفوز ذلك وو\. 
أحد،ملكه ز ينازعه لا يشاء، ما فيها يفعل فيهى، وما والأرصى موامت، المالك، وحادْ افه — ١  ٠١٠
تدير.ثيء كل عف سبحانه ومو 

الفواثدوالامساطاته:

السلام.عليهيآ وأمه مريم بن عيسى تأليه عل جيعا الناس أمام القيامة يوم النصارى توبخ ~ ١ 
الحلقيتأدب أن الأول فمن قك، اض إل ذللث، علم ورد سؤاله، حن القيامة المحويوم عبي أئمته —  ١٢

والمرسلين.الأنيياء رتية من ومنزلة رنيه أتل فهم خالقهم، ْع 
حقيقتهعف الأية ق الاستفهام وليس مقاصده، وبيان العش دلالة ق الاستفهام أسلوب ثراء — ١٢٠

ء.قديريده، ثيء إل المسوول يلفت، أن منه يريد ولكن يعلمه، لا ثيء عن يستفهم لا المائل أن بمعش 
يعلمهبإ اسممطاته سيل عف وارد أنه وهو به، مهم أن يتحغي الذي الوجه عف الوال، ؤمحو عيسى قهم 
هداافترائهم عل وردأ ونبكيتا، لهم تكدمحا عيي عف الكدبر هذا النصارى ادعاء من هو، ؤينلمه اض، 

الضميرز  ١٠منندآعلم أجاب ولدا علميهم؛ للحجة ؤإئامة له، تنته المحو عيسى حؤ وق اطه، ى حق 
مواستنطاقبل علم، طلس، ليس إياه ربه سؤاله أة امعنن ليتشيها ه؛ نفعن ذللث، نافيا ش، الطلق والعلم 

المحو.عيسى يعرفه بيا إيأللتقرير فالاستفهام افه.، بٍايعلمنه له 
•لايد.عونأحد.آنمادتمم والصالحون والرسلوالأولياء الأنبياء — ٤ 
•إله قومه سب ئ القهخ عيص براءة ~ ٥ 
خميعاالتارس عل وشدته القيامة يوم هول ~ ٦ 
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الزول:ْكية.

النساء.سورة ^ Lia،aل ٥^٥ ثمدم الطوال، الح من الورة: فضل 

اكاصد:

اليوة.والعاد، والبعث والإيمان الشدة أصول، بيان — ١ 

الحيوانات.س أنولع قتل عن النهي ز اييثة حماية ٢" 
ومكان.زمان لكل صالحت لإسلاميه ١ الشريعة — ٣ 

الأمن.الصالح الجمع إقامة ٤- 

الانتشار.ثم التزاؤج، ثم النشأة، وحدة البشرى الخنس ق الأصل — ٥ 

ت-يآصص

بمدلؤبمكثمريم آلي-؛ثَكمروأ ئم د؛ثعزأهثي،وآثع وآ*لأدآس -ْلقادثمتوثت أثوى ش ؤآ-لثتد. 
قأثن ومن ?٠ ئنرون أنم ثثِ عنده. متتش وتحل آه ثثئ ئثّ طيم تن موألكّ،حنمم ١٥١"

تاةةسثونه'دثادفيه-ارياءءمحءاتتتهموبمث؛ يؤقأوجهتهم بملم آلسمنوئبوذآمح، 
ئسثزتيهو0'؛٥'هماَةزأمء موشيبيمأنتوأ لثا■؛١٠^٢ آلتي، ثمدكدبجأ ٥^" منيه، الامازأعتبما 
الممثرث

خالقالذي اش 3ا'ثقدبوا تعال، فه والشكروالجدكله الثناء وفيها القصر، ه ؤا-لتنئ.بمي صيغة — ١ 
قدرتهعل باهرة دلاثل وهي والنهار، الليل تعاقب خلال، من والنوُّ، الفللكأت وحلق والأرض، الموات 

إلاله فليس الور أما الأسباب، متعددة القللمات لأن الور، وأفرد الثلل،ات وجع للعبادة. واستحقاقه 
أولأ.الفللمة الكون مادة وحت.ت فقد الوجود، ؤ يق أمحلأما التور• عل ارفلل،ات هت وقل. واحد، سبب 
قنبه لانّلاك ذللث،؛ عف خالقه سنقر للإنان يبض الذتمي الكو,محءا' الء.جو.د خلمح، حقيقة تقرر الأية وهدْ 

بغيره،افه بموون برببمم كفروا الدين فإن الهللقة، الصفات وتللثج الوضمح هل.ا وْع شكره. عل البداية 
عثايقولون.اطه تعال التقصي، صفات ق الغاية بلغوا الدين دهم شريكا، له ومحعلون 
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كلماء مئة وكتب متعائة، منه البشرية وجعل طين، من أدم فخلق غتره، لا خلقكم الذي ص ~ ٢ 
إلالايعلمه أجلاأخر وكتب ، والبعث، وهوالوين، عته محيي لا آجلامحددآ له فجعل الدنيا، الخياة ي واحد 

والنشور.البعشر عل وقدرته ووعيده، اف وعد ق ثشغون أنتم ثم والأخرة، القيامة وهوابتداء اطه، 
لرببمم،متعبدون والأرض، الياء فأهل الأرض، وق موامت، الق العبود هو جلاله جل اف إ0 ٣— 

للعبادة.المستحق فهواض خيروشئ، من أع،الهم ؤيعلم ومايعلونه، مانحفونه حمح وهويعلم له، خاضعون 
ولكيقو، محمد الرسول، نبوة لم ويانته وقدرته، اف وحدانية عل واابراه؛ز، الخء؛ج جاءيت، فقد — ٤ 

بالله.وأشركوا يقبلوها، ولي عنها، أعرضوا الكافرين هؤلاء 
أنمهم،من وامتكيارآ عنادآ له؛ والإذعان بالشكر يقايلوه ولر بالخق، الكفار هؤلاء جحنو لقد — ه 

جلاله•جث، الخن، وأيه به، واستهزائهم تكذيهم عاب يرون فوف، وجاه، مال، من عندهم وغرورآييأ 
والاسساطاصالفوائد 

•محمى، لا كثيرة عباده عل الله نعم ا~ 
وعدمالوجود، j، ومحدوديته لخصوصته النول؛ وأفرد الكون، لتعددهاوسالماj( الظال،اءتا، جع ٢- 
والورالفلل،اث، نسبة ؤيطلر: (. ٢٠٤-٢٣٣ممسضرزءااولاسر،اسي: تمدده. 

•و،الدم، 

كثرةدلأتلةدرةاللهو،كونهاسليم.٣- 

تعال.فه والشكر والثناء الخمد ٤— 

إلها•أطء تى وبمض إلها، أحثؤ، ثى حب عي، محبولة القلويب، ٠- 
الخْلابعل،العدوو وكانالمياقفيه ما. ِ>من ولا قدرةافه ا.لمرةواكدامةءلتنيرك،دلأتل ٦- 

حطام•عنؤ وإعراصا الدميم، ا-دال، بمدا تشهيرهم أوجبه وهوالضامتؤ الغيبة، إل 
المابقة.الأمم هلاك من الخترة أخد ٧- 
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عقيمالسمائ وأرستا مالذيعتذلأ 1،آآةءٍرب< كهثآ رن ملهيمن من آهدكط ؤ'  ؤ
ه'ولوتركاءا-مٍن رما بمنيهم ثن ؤأخكأة يرمم مىينيمآئثهم تديارا 

ءفييلدلآأنؤث« ؤثاوأ  ٢٥'هثآإلأمترئين أد:؛آمكادآلإيةجمعلأ0  ٠٣٠٥تيلا؛؛ر، 
ساصص;ىص

تخئوأينهءرماًكامأدءثكثايى»اثتحك نفى من عمث-ني ا'ق^'ولمحآن~مئ ملإبثوكت> 
ه٢٥?ء=قشكاث ئ>ِآنْلئوأ كبيردأيىآ/لآوْيى ثق ٢٥?ةس-مزءلأ 

التمسثرت

الأممخد U هو، محمد الرسول جاءهم بجا وثدبوا باق، أشركوا الذين الكفار مرلأء ملم م ٦- 
وأنعمالأرض، ق اف ئكنهم وقد ربما؟ هدي عن ؤإعراصها كفرها جراء وهلاك؛ دمار من المابقت 
يشكرداول( ذلك، عنهم يس فلم الأبماد، لهم وأجرى داكار، والزدوع والخثداُت، الأْعلهار من عليهم 

أنفهوالقادر أحرى، أمما بعدهم من وأنشأ تالاش<، يذنوثبم قأهلكهم رسله، وكذبوا به، فكفروا حالمهم، 
تركواوقد مبهم، من الكديم، ممايع إل أنظارهم ؤيلفت، وبجيلهم، يد'قرهم إن4 بكم. ذلك يفعل 

أُتحادهم•ونتناقل رحلابمم، ق العربه عليها ممر خاويه، ييومم 
—ئرانآ — كتابا محمد عل نرل الذ أئ فلو وعنادآ، مكابرة محمد. هدى عن الشركون أعرمحس لقد ٧" 

مض،سحر إنه لقالوات يرونه، لا الذي الوحي عن لا بأيدبمم، فلمسوه ورمحا، j، مكتوبا البجاء من 
وامارآ.قوصادآ الرسول من ذلك، اكركون ب، طلوقد 

 ~A مرسلوأيه يقول، بجا مدته الماء من ميك، معه أنزل هلا قوت بالرسول ا،لكدبون مولأء وقال

به.كفروا إن إمهال بدون الأمرحلاكهم نمقي ذللف طلهم اف ولواستجاب افه، من 
طي،،للكافرين يستجاب، ألا سقت، اف ثق أف الأول: بأمرين، ائراحهم جهل افه ي؛يرت، وسا ٩- 
تطيعمنلا البشر لأن البشر، مظن عل بعله ملائكته من س إليهم الرسل الرسول جتل لو واكاي: 
البشربصورة ولوجاءهم رؤيتهم، عند وسيهلكون خاصة، طبيعة لهم فهم بشرآ، اُثيج بجده أن إلا معاينته 
٧١: الملك— أي — لهم وسيقول مل، من ه محمد أمر عليهم اشتبه ك،ا أحرى، مرة عليهم الأمر لاشسه 

وهولبى• ل ليقعون مثلهم، رجلا يرونه هم بيبجا ه، محمد،آ نبيكم لأصدى إليكم؛ افه أرسلي ملك 
محيها.اش حكمة وعرفوا استثذروها، فهلا استحايتهم، عدم ق اش رخمة من 
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وسةؤأُثيدته أقم ش مثني؛ سءآثم أى أوأم اق\بم صاووء موآلثاهرمث وؤ 
شلاأشتد أ-ملآم ^ ١٠نغأش آث لثتبدون ؤأيم' هءوتى هتاآلمءا0 

هه حسثوأأصمءهتِثُتدينون 
الضر:

ثيء،عليه لاعنقي بآفعالهم، وهوخير وعلم، بحكمة كونه يدير عياله، فوق لقاهر غالثإ والفم " ١٨
وتدبير.بحكمة ثيء كل يضع 
أخيرتكمفي،ا شهادة أعظم قيء أي ءيرْت الله ركواح أث الذين لهؤلاء — يامحمد — قل — ١ ٩ 

وأصدق،هوأعظم فالقه وبيتكم، بيتي شهيد الثه تمل: بقوله: القه يييته واّبمواب القه؟ عند من رسول بأي به 
عليكمتلوثه الذي القرآن هدا إئ وأوحى صه، به أخبرتكم فيا صادق واي صدم، من رسوله بأي شهيد 

القرآننزول علة جعل عل واقصر جيعا• الشر من أوسمعه إليه، ووصل بلغه تى واتذر به، لأنذركم 
يوتجهمئم الإنذار، إلا يناسهم لا الذين الحق عن المكابرين محاطة المقام لأف البشارة؛ ذكر دون للمندارة 

واحدقافه به، تشركون ما عل ولا معكم، أشهد لا فاي شريكاآخر، افه ْع لتتخذون إثكم ت بقوله 
به.تشركون إليه؛٧١ وأبرأ غيره، إله لا وعفلمته، بجلاله متفرد 

فياتعال افه بئ سونه، عل الدالة والإنجيل التوراة ق محمد. صماُتؤ والمارى اليهود أنكر ~ ٢ ٠ 
الإثا قولهم: ق 'قدبوا أمم الأية هده ق ئمقه ونحققها، ثيوما ق كافية نبوته صحة عل اظه شهادة أى سبى 

نبوةأى مكة أهل يا تعلمون ؤإنكم أبماءهم، يعرفون كإ والرسالة، باكبوة يعرفونه لأتبمم محمدآ٠؛ نعرف 
بعيدينمكة أهل كان وإذا رسول• كل لسان عل ما بغر يعوم هي يل للكون، مفاجئه ت، قوليمحمد 

أخيرممفقد محمدآ.، يعرفون بجوارهم، والمارى اليهود من التكتام، أهل فإى الرّالامتج، مومحلن عن 
شك،غثي من يعرفونه فهم عنه، ألوهم وليإليهم، فلترحعوا والصفات، والصورة بالشكل صه رسلهم 

أنفسهم.فخروا به، فكدبوا أهواءهم، اتبعوا منهم الخاسرين ولكي أبناءهم، يعرفون كإ 
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والأسياطات:الفوائد 

ؤيلاحظوأنالذهععدهالتومكلعليه، اسثعارمحةاش،ومواجههكلثىيشركيهيثقةوشن، — ١ 
اف.مع العية استشعار العض وكأن كالمة)موآ، بعد تأنردانا كلمة)قل( آل سق ما ل كق 

عنده.من جورمول محمدأ أل تعال اش شهادة ~ ٢ 
الشرك.من والراءة التوحيد، حقيقة تقرير ٣— 

وا-بمحود.الكتر ولكنه محمدهو، بتيوة الكتاب أهل معرقة ~ ٤ 

•وء.ماءس-رهلم ؤيرم آلْلثلمون لابمئ أوَةدبيمي؛ءمحء يمل آثركا تذأظلايئي( وؤ 

و-جعلثامثيع ثن نيتثم أؤأ يئردف ^ ١٨عتم؛وشل آق؟م هثآ أزْلرَوئ،كثأوأ أ؛©؟ مخزيمثآ 
^١بخ-ثمحآ يؤبمزأ لا ؛^ ١٠حقل يتؤأ وهمأمإن ءادي وؤ،" بمثهوْ آن آ؛كثم محمم يمق 

آنمثبموإإنمح؛؛ؤنللأ عند وتوث عنة ينهون وئم ؛؛© بميل 
^محثونمنةص0:ل

هماإلأ-ثاثثاؤقاوأِإذ ا©؟ تمح-ؤف ؤإمم تنأوأعثة ولوردوألمادؤأيتأ مد من محمون ماَكاموأ يتم بدا 
ورثأث١دد\ؤأ؛ق آيتي ٠^١ آليس ؟، ١٠رحم وقمحأهل رئإل وؤ ؛©؟ لتاهمث ٢^٠ 

برتالتف

وئثهاش عدل، مى ؤإف وجلاتها. جلالها هع ياياته وكدبب كذبا، اف عل افترى عن أظلم أحد لا — ١٢ 
والخسران.بالخيية سوء بل أب،ءآ، الفلاح ينال، لا ١^١!؛ أن لعباد از 

شركاؤكمأين تويخت سوالء فيسألهم القيامة، يوم محشرهم عندما الشركن هؤلاء اف يوبخ — ٢٢
عنكم؟العذاب ودير لتجاتكم لايتقئ.مون ئاذا دوق، من عيدتموهم الذين 

الشركمن التثرئة وإعلأل الخحود إلا شركائهم عن بالسؤال، اختبارهم حين جوابم كان ما — ٢٣
والشركاء.

—واعتبار ثعج،با وهويفز ~ محمي. يا — انظر فيقوله٠ المشرك؛ن، كذ.مس، ه لنييه تحالح، اينه ؤيي؛ن — ٢٤

عندماالدنيا ز أنفسهم عل فهم الشرك؟ من الدنيا ق منهم وتع ما حقيقة هم أنقعل ثدبوا كيف 
.٣٤
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بالحقواعترفوا منها، التبوتة اعلتوا الأحرة ق أولاء وهاهم زلفى، اف إل تقربتا الأصنام عيادة إن قالوات 
وحده.افه بربوبية فأقروا افتراوهم، عنهم عاب لئا 

ؤإياوالهدي، الأنمماع بقصد لا القرآن إل يستهع من — محمد يا — الشركن هؤلاء من وإن — ٢٥
ولايسمعون، ط يتممعون لا ولكن يستمعون، فهم منهم، وسخرية استهزاء اف آيات ل الطعن بمدف 

لئلاأغطية؛ قلوثم عل جعل حالهم الله علم ولما يفهم، ولا سمع لا قى بمنزلة مهم الخى، إل يتقادون 
جلية.مات من رأوا مه،\ به، ستقعوا لئلا صمأ؛ آذامم ول يققهوا 

أسابوتشوا وحاصمولث.، جادلوك وآذانهم، قلوبمم إغلاق من عليه، هم ما عل وهم حاووك فإذا 
وأكاذيبهم.الأولتن، إلاحكايات الن.ييقوله الكلام هذا ما مالوا: ئم واكمموم، الرد 

غثومموأمروا بمعوه، ألأ بعضا بعضهم فآوصى مستمعه، ل القرآن تأقر الشركون علم لقد - ٢ ٦ 
الرئاسةلتيش غيرهم؛ وصدوا القرآن، هدى عن أنفهم صدوا فهم له، الاستجابة وعليم عته، بالابتعاد 

محفوظ،اش دين لأن هم؛ أنفتبملكون يدللث، وهم غيرهم، ؤإثم هم، أنقإثم كبثيين: إئم؛ن فارتكبوا لهم، 
كله•الدين عف لظهره الحمح،؛ ودين بالهدى رسوله ومظهر واكحريف، التبديل من مصون وكتابه 

أنأتباعهم ينهون فكانوا محمد.؛ ودعوة القرآن هدي عن الصت. موقف العاندون هؤلاء وهف، وفد 
ولكنوتتجب، نتأثر أن عليها خوفا محياعه، عن يتعاون هم أنفهم كانوا ك،ا القرآن، لهدا يتمنوا 

لأةوالأحرة؛ الدنيا ق هم لأنفهلاك فيه يذلونه الذي والتعب ابهد وطا لكونه، يالذي العمل هذا 
.سه. وناصر ح؛ته، مثنهئ اش 

-محمد يا - ولورأيت، وقوعه. محمق عف لكبيه الماصي بصيغة قيه وجيء للرّرل.، الخطاب -  ٢٧
فلاالشا،يد، العذاب وينون اكار، عل ون تجبحن غيرهم، وأصلوا صلوا، الاJين الشركن هؤلاء 

ولائكد.بربنا، بآيات قومن الدنيا، إل ئرجغ ليتنا يا محيقولون: بل منها، أوالهروب دفعها يتهليعون 
الإذلالصور من سامع يتصوركل حى ه قرئا'إدوصوأ ؤ : جواب حذف، وهد الومضن. من وتكون بما، 

•، ٣٠٨١ا"/ )تميداصراوي القراي. الأداء بلاغة من وهذا التصور، عف خياله قدرة مايناسس، 

الوانين،ووصت القيامة، يوم جاؤوا فعندما الكدبين هؤلاء طبيعة يعلم اطه محإة " ٢٨
رسالةءق وصلالقه توحيل- من يعلمونه كانوا ما لهم ظهر وتكذيجه، كمر من صحانمهم ق ما اض وأظهر 

كفرهمعن ليرجعوا الدنيا؛ إل الرحؤع يتمنون اليوم وهاهم خلافه، يظهؤون ١^^١ ل كانوا ؤإن الرسل، 

ه؛ثيىآلمبج< ثثدديقلإ-بكاكتيدثاءة؛ؤن ملهمت j، كاذبون فايم لهم، هيهات ولكن وجحودهم، 
ولوالتكمر، الشرك من صه مٌا ما إل ورجعوا تماروا اللءنيا، إل لوأعادهم بحالهم، خبثر عليم افه لأف 
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قدلهم شحه الكذب إن أي! والشات، الدوام عل الدالة الاسمية الخمالة جيء ه ؤ قوله: 
عليه،كانوا لما لعادوا رجعوا فلو ليؤمنوا، الرجؤع ؛^٠٠^١ أن عجب فلا الدنيا، من عليها ثطبعوا 
اشيبعث أخرى، حياة وجود إل يلتفتوا فلم الدنيا، الخياة هي واحدة بحياة إلا يوْتون لا فهم " ٢٩

وأنوجحودهم، يائهم عل س بللكنوا اكار، إل وإقا ابة إل فإقا الاسلنمابوالخزاء: فيها 
نطماكانوا أمم هنا با،لورلإث، ويقصدون يموتون. ثم تبمرمون، ثم فيها، الدنيا؛ئيون الحياة هي فقط حيامم 

فيها.ونمومحت، الدنيا، ق نحيا وتأ-محر، تةا.يم وحول أوعل الدنيا، ل بميون ثم 
المنكرينأولئك — محمد يا ولوترى— له؛ قاتلا هؤ محمد البي والمخاط—، حالهم، لتقرير الاستفهام — ٠٣ 

قائلينتوعقاب وحزاء اب حسمن فيها وما القيامة أهوال رأوا وقد رببمم، يدي يهم، يقفون عندما للممثإ، 

الذي— توبيضر وهوامممهام — هدا أليس لهم؛ فيقال ه، ؤ-هإنآدردءآ^ئؤبإثاشربما 
وتكال.يكم،جحودكم سب، ذوقواالعن.اب لجم فيقول بق. ت ويقولون باق، فيلحيمون حقا، به محقد؛ون كتم 
ظلم.بلا ما عدلا 

الفوائدوالأسشاطات:

١الهاوية الكت_، بشارة — ١  محمد..يضوة بقة  ١١

ّالقيامة يوم الكات.يين المشركين عقوبة عقتم — ٢ 
فثثعئموقش ؤ اليمع، يخلفج، اعم.افهم وأٌكدوا قق، باض المشركين كفر والأستكيارسبب الكذب ٣— 

اش.عذاب من وينجيهم ذلالئ،، ينقعهم أن منهم رغبه ه مشمين ؤثاتائ محأوأش  ١٠إلاأن 
والآحرة٠الدنيا ق للمشركذن لافلاح — ٤ 

-٣٤٣-



الأنعامسورة 

م؛اثمحاتاسلن\ عق ؛ Cmثمح؛يأ؛زآلتاظ آئوع'لئ\ نشنآؤتيكدماِه مؤ 
دلهووللثاراثب؛رْلمب ُو'وماآيحيوه آلاساءتا؛ذرون طهورهم هك أديارهم عتمؤث 

يأؤأوإ0لك0لإتمكلماظم آلثزسلؤض وكر■جاءك؛_^،5؛، ثثدو 
آلهدكنأعل لحتعهم شاءآممه وؤ قايؤ آلثعا؛ءمتييهم أ0ددتقسايىآمحيغ_اآؤ أستظتت 

وآهثذآمحهيؤة هلا 
المسطرء

العمرالطهميل بالأجل باعوا لأئم اليعث؛ وأنكروا اف، بلقاء كدبوا الذين أولئك حر وقد " ١٣ 
وعندهاالخسران، يمرارة وشعروا الأليم، بمصيرهم فوجثوا بعته الساعة إذاحاءتمم حش القصير■ العاجل 
علذنوبم عقوبة محملون أولاء وهاهم فيها، مط؛ا ما عل حسرتنا يا وتألمآت وتدامه حسرة يقولون 

فسسضلالهم، ز سآ كانوا من ذنوما ءقو؛ة ومحملون محملوما بل فقط، محملوما لا ومم ظهورهم، 
الورر.ذللت، ومخ 

الاحرةالدار وإن مشيئة. فانية فهي ولهو، لعب إلا ~ وطالتر أملت، مهإ ~ الدنيا الحياة وما — ٣٢
ذللث،؟يعي عاقل من فهل للاتقياء، الخير ومي الخالر-ة، الباقية الحياة لجي 

المريل؛-سب ٣٣

يمم ة ؤ اف'ت فأنزل، به، جثت، بإ ب تقن. ولكن نكدبكر، لا إثا .ت الّ؛ي، قال جهل أبا أر ه•' عل عن 
حسن(.اممن.ي: وهال ، ١  ٩٧٣برتم٣  ٤٨الرمغ.ى؛/)سن ه. تيبز(خا»نتآشئنمدؤق يكثروثلكث«ووكن 

ثرتالتف

لعلمإنا له فيقول،: دعوته، ثياتآعل ليزيوه عزمه، من ويقد حاطره، يعشج محمال.أه، نييه اه محاطس، 
لا؟قدبونك؛فهم ذودأوتمتانا، علك والنمول، بالسحر، واتماملث، لرسالتلث،، هوملث، تكذسث، من محزن ايك، 

اش.آيايت، من به جئت، ما يكد.بون ولمحهم بالأم^ن، فوصقوك معهم، عشمت، لأنكأ 
قيل،من أوذيت، كا وأوذوا محمد، يا "قدبت، كإ ئ.؛وا رسله فاى قبل، من افه ثغة مصستؤ - وى — ٤٣ 

إي،يسل، ومم صروا، قل- كانوا فإذا افه، إل الدعوة عن ناك^ يسهم ول؛ أقوامهم، مشاهم، ومحئلوا فصيروا 
أنفعليلثج كافة؟ الناس إل أرسلته ومد والمرسلين، الأنيياء حاتم وأنتج محمد يا بلث، الخال، فكيف، قومهم، 

٣٤٤-
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فإةوعده، تآحير يستطح أحد ولا وئضاته،  ٠۵١أمر ذي عل قادت أحد فلا ومؤيدك، ناصرك قاف، محبر، 
لرمحولهبالقول يكتم، فلم والرٌل؛ن، الأنيياء قصص محمد. رسوله عل اطه محص وقد كتايآ. أجل لكل 
سورآالكريم القرآنت ق لها فأفرد نحومفصل، عف قممهم أورد بل أقوامهم، كدبتهم قد الرسل إن منان 

ايين؟والتمر والتمك؛ن رثاله؛اكايت، افه فأيد أذاعم، عف فصحروا وأدوهم، كدبوهم كف خاصة، 
عفوأصروا عتلث،، مليثهم عليك وشى هديلث،، عن إعراضهم — محمد يا — عليلشر ؤث كان إن " ٣٠
فافتلافه، عند من رسول وأنك تقول، ما صحة عف محاهدآ لتكون باية؛ تأتيهم حش وعتادهم كفرهم 
الأية.لهدم »ILU السطء إل به لتمعد سثا؛ لهم تبنى أوأن الأرض، ي نفقا لهم ئئى كأن ذللث،، واءلل_خ 
والشايتط.الصبر إلا أمامك إذن فليس وقدرتلئ،، \ذط\ءتك فو3، لأنه ذللثط؛ تستهني لن فانلث، فافعل، 

افهشاء ولو قومه. إل مث، رسول لكل معروفة أقوامهم تتل من عنهم والإعراض بالرسل والسخرية 
تبرعونالذين اباملين حال فتقارب عليهم، حريلث، يشتد فلا عليه، وطتنهم مؤم؛ين جيعا الناس بعل 

ولأبم-مون•

والامحشاطاُته:الموائد 

الئه.كم^هم ج، بيلأخرتمم؛ الكافرين حارة ~ ١ 

التأمل.عف والخث للتنبيه ه آثلاشنزن ؤ j والاستفهام قليل. متاع قاما بالدنيا، الاغترار عدم - ٢ 
ةuث،.س العاقلون فليحذر بغتة، إلا ■أني لا فهي عظم، الاعة أنث ٣- 

ولثد.كنبشؤ الأية وصادرت الرمحلين. أمحوه؛إحوتاّ المبر، عف وحمله قؤ، الرسول لية م~ ٤ 

ا؛قة.الالأمم هلاك j افه ثق بيان ٠- 
•وفرح حرن من ليشر بجرى ما له يجرى فهوبشر سونه، ُع لانتنال ه الرسول بشرية - ٦ 
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ملمح_صن0ثثاوأفيلأتيومحة
دلاآلآبج« ؤ، دآبؤ ؤمامن ^ y^*iالأحكرم وليث ^١^ دمل آن عق ^ ٥١٠أقم إث ض رتعن ميث 

٥^•>،هتثروث.ا رثيم _>ثمإق ثن \>آذإكي سقنا ما إلأَأمم^؛١٣ ءما-صمح تطم ثليم 

 i(ه'بللياْصشدقن عئاب\شآولئؤآثاعه ،؛
هأج^أأ ذث،^ن ما وتشؤن ساء إن ماينمزإلع خحكشع-ا تدعون 

■الم\ر 

الصادقة،وتلو>ؤرم الواعية باذامم يسمعون الذين هم — محمد يا — لدعوتك يستجيبون الذين إن — ٣٦
معك،يشتون الذين الصاده؛ن ا،لومين أوصاف وهذ0 معوْ. ّما ؤإنفاذ للهدى، الصادق الخس، مع 

لأرأحياء؛ ولوكانوا موتى فهم والشركن كالكفار يستجييون لا الذين أما الدعوة. تيلخ عل ؤيصثرون 
قأموايت، هم الكفار وهؤلاء له. والإذعان والإسلام الإي،ان نور ئول ل تكمن للإنسان الحقيقية الحياة 
الحياةل أفعالهم عن لمآلهم إليه؛ وّثدجعون الدنيا، ق حيامم تنتهي عندما افه سعثهم أحياء، صور 

الدنيا.

الخيالواصلوا بل نوغهم، محال ق حاءت< اض البليغة القرآن اكركون؛معجزة يكف ولي -  ٣٧
منمل موةو.ته تكون الحسية العجزة فان ذللئؤ؛ عن الحي أعإهم وك يروما، كونية حية معجزة وؤللبوا 
وصلايصدق، وقد بما يصدق فمع. يرها لي ومن معجزة، إبما ليقول• بمت-دا، يراما فثن درّآما، شهدها 

أوبمثله يأتوا بأن محث.اهم وقد القيامة، يوم إل كافة لياس جاء قد القرآن أن إلا النم، بمومحت، تنتهي 
حقيقايكن لر طيهم ولكن قو، للمي آية تكون كونية حثية بمعجزة الإتيان عل قادر وافه فيه. ئ ؤرة ب

بمعجزاُتححازوا الذين المابقين الأنيياء إن م يزمتوا. لا حس وئتتت، حيال محرد بل الحق، به محتغون 
ذالناس لعموم جاء محمدآ. الرسول ولكن محدود، زمان وق محصوصة أمم إل رصالابمم كانت، حية 

المهم ومكان، زمان كل ق دانمة — القرآن — معجزته تكون أن فناسب، القيامة؛ يوم إل ومكان زمان كل 
ذللث،.ل الحكمة يعلمون 

هناك■بل مصادفة؛ أو عثتا عئلموا ل؛ فيه فالناس دمدّ، لا كثثرة الكون هذا ل اطه قدرة دلاثل إن — ٣٨
لشأبما واحدة، حصانص ذايته أمم وهم والحشرامحت،...، والخليور الدواب، مثل: حم نحيهل أحرى عوالر 
نحشرالهاية ق وهي أمرها، ؤيتول ؤيرعاها يرزقها كي حالقها، إل مفتقرْ ومي الإنسان، أمم شأن هذا 
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إماالدين أمر من قيء كل الحفوظ كتابه ق اش أث؛ت وقد منها، شيثا اض يغفل و1؛ بينها، ليقمي رمحيا؛ إل 
الوهو با•لحناحين، الطيران وآثد ي! إنزال، عن عاجز القدرة بمده اش أف بمقل فهل إجالأ، أو تفصيلا 

ؤأأرمنمحثإة<فيكقوله: للعمل، محازآ بمتعمل قد الهيائر لأف الجاز؛ ئومم لدح ؟أ،ا، إلا عادة يكون 
[.١٣]الإسراء: قتموءه 

حأشركوا الذين المشركين لهؤلاء ه ق الكاف بمجيء حهلا؛ه موكدأ ه نبثه افه يأمر "" ٩٣ 
استمال،أحنوا ولوأمم ونورالإياف• والحق الهدى ملع عن أدائم أعلقوا لأمم أثركوا؛ إمحإ غيره، افه 
مثسثته،عن عرجوا ل؛ فهم الضلال،، اختاروا ولكنهم الهدى، إل لأستجابوا الحواس هذْ من اظه وهيهم ما 

منهإلزام غير من أوالضلال،، الهدى محار أن ان الإنسخلق ل شه وهى جاءُت، الي الشيقة وهي 
انتقاماافه عند من عذابه بكم يرل إف أحبروف، قم" توبيخا المشركين لهؤلاء ~ محمد يا "" قل " ٤٠
صادقين؟كنتم إن تدعونه، افه غير إله من فجآة، القيامة يوم أوأتاكم منكم، 

إليهمفتقرة ومحتدءوْ خالقها، إل محتتوجه فهلرتكم إن أصنامكم. أو آلهتكم ئدعوا لن إنكم ~ ٤ ١ 
أحل.ا،ممه أثركت أب وتنى إله، تتومص حمومحندها ب، ألتتكم تنهلق ب ولو الفْلرة، إئها متضرعة، 

•الحقائق محتتكشمج وهناك 

والأساطات،:الفوائد 

وقوقادره، قال، وهتا حا، يؤمنون لا أتهم افه بملم للممشرين؛ تعال افه آيايت، إرسالي تأخير ~ ١ 
عممإذا بما يأل فعيل، وزن عل اليالغة صخ من )قديرآ( لأف قال،)قديرآ(؛ القرآن ق أحرى مواطن 
ثيء(كل عل و)قادر القدير(، أوأطلقها)وهوالعليم قدير( ثيء كل قاله-)وهوعف يقيدها، ول؛ القدرة 

ينوءمن ءاتة عته ودثاوأمحزلألإل الأية: مذْ كٍاق بثيء، مدها إذا بما يأي لكن اليالغة، صخ من ليت 
اية.؛انزال، قثدمحت، فقد [ ٣٧لالأتعام: ه لاثتيون لكنز وؤئ ءاثة ءإ؟آنيقل قادر آس ؤوإث 
الأرض.ق الأمم أجناس ثنيي ٢- 
تعال.ف خاصعه أجناسها بمتؤع الأمم جح ٣" 

منفيره عن معزول خاص هوكيان وأفراده بأممه الأحياء أنولع من نؤع ثل أف للباحقيت تثع، ~ ٤ 
الأنولع،من غيره تمتدإل ولا أقرائه، ق محمودة به المتعلقة القربى صلأيت، ثمل وأف والأنولع، والأمم الأفراد 

الكيمياءعلم اُبمزيم، الأحياء علم الوراثة، ءلو,م مثل المتلاحقة، العلوم نتاج بدألتاأعدادمن حقيقة وهي 
(.١Yo-0 ص الجار: زغلول الكريم: القرآن ي ا-دءوان اسي: الإصحاز آيات )من بوصمح. عنها تتحدمحثج وغيرها الحيوية 
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لداعيتلسه العيادة؛ ل غثره معه أشرك أئه الرغم عل تعال، اض إل ثلته ي الإمان ئصئع ٠— 
عجيبة.حالة عن الاستخبار ز تستعمل والاستفهام الفطرة. 

فيكشفيالا.ءاء، إليه الالتجاء فيجب العذاب، زوقؤع أمرمتقبل عن إخيار ( ٤١)الأية ق — ٦ 
تعال.شاء إن 

ءضوصهء0ممماىسُأ

أهمي—دن ئم ؤء؛ بمثث ثثوقهم زمآ يتآ ؤجمأ —^؛٠^١ ئنمء ًًقؤ عاثهتّآئوآب ثثتنا ؤّ. 
تأتتئفثت"محثني' تايأممحه،ث نتئ 

التمسرت

أرسلقد بأثه كفرمم، عل ؤإصرارهم مديه، عن الشركن إعراض محمد. نبيه عن افه ثئمف -  ٤٢
عبادةوترك والألومية، بالعيودية وإفراده وحد0 باق الإبجان إل فدعوهم مابقة، أمم إل ماله من رملأ 
ابتلاهممن فمنهم واسابت بالشداتد اطه فأحدهم به، وكفروا فآعرصوا والأوتان، الأصنام من ءثرْ 

منالرجز عليه أرسل مى دمنهم والأوجاع، الأمراض ابملاه قى ومنهم الفقر، وشدة العيس، ضيق 
الإيان•إل فثرجعوا يتضرعون لعلهم العذاب،؛ 

ارشيهلان؛الإصراروأغراهم قلوحم، ت، مبل يتضرعوا، أو يمروا م البأس محيء ْع ولكن -  ٤٣
لهم-مبمءا والعاصي، الشرك عف 

أبواب،عليهم ففتح افه، استدرجهم رملهم، لأوامر يستجيبوا ولر اف، هدى عن أعرضوا فبيا - ٤٤ 
وبْلروا،فرحوا إذا حتى بالشدة. ابتلاهم ك،ا بالرحاء فابتلاهم أجسادهم، ق وصحة وخم رزق من الدنيا 

ففسدُت،والأثام، بالعاصي واسترسلوا ذلك؛ عف اف يشكروا لر مكان، كل من الخيرات وغمرتمم 
حائرونهم فإذا إندار، سابق غثي من فجأة اف أمر حاء صدها كلها، الحياة ز ائهم فوعم طاتعهم، 

النجاة.من أيون 

الخلق•خالق عف ف فالحمد ظلمهم، سبب أحرهم؛ عن تعال افه فاستأصلهم — ٤ ٠ 
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والأستساظت:الفوائد 

زمانك.مل زمان ق ممره أتم رثلأإل أرسيا لقد أي: للتكثير، ه أتم زؤ المين حاء — ١ 
الفلاdن.هلاك ز ب الأرض ز الثللم ٢- 
الضانعن تآحر0 مح الكشف وقدم الأوان، ^١<.؛، ئل القس ومحاب التوبة، إل الناس دعوة ٣— 
الدعاء.عل برب والإيدان بشأنه، العناية لإظهاركءال< الدعاء؛ عن كتأحره 

إليهجق•.العودة وصد3، لريه، العيد أساب،ئصؤٍع من البلاء نزول ~ ٤ 

َؤِك ،"،■ء هم>َي ََ ََ-ََ ءؤ َء'هَ ِءَوس ك*َ<مء->  ٠٠بجَءم• \مج  ة؛محن.ئتمءصمحألأءأقعكا ص-  ■٣.ؤمحأت.':.ئنإقأتئه 
جهرةأؤ أهوبمنته حمداليذ إذقثذؤ' هز أور بمدمن يمزق،أويشتنزمتر يتكتم، 

وآصيعمن مدثع؟ن إلا ?وأومارسل آلْلنلثزى إلأآثموم يهيى ثق 
أوأرمثدون عثاَ؛لكؤأ ب ١Jاتادثادتينث١ وأكتيكد؛وأ ؤ؟ بجت؛دف ئم ههب -مم، ثلأ"

تلآممحثلآآؤومإفيهلقييتاِمح
ؤآهثنق؛ت؛و0 ؛رص والمآ-متوك،ألأمح ئزثق إؤ 

الممير:

٠٧١^فتبطل سبحانه؛ هو إلا إله لا وأنه بالكون، وثئؤدْ ألوهيته عل تلوالخجة الخجة اض يست، ~ ٤ ٦ 

فيهبأسلوبه به يشركون ما حقيقة لهم نم، اش، دون من آلهة أصنامهم انحدوا الدين اكركتن دعاوى 
افنيته إذ أحبحوني الشركن: لجزلأم محمد يا فل فيقول: عليهم، الخجة تأكيد لقصع. الكرر؛ التوبيخ 

قلؤبكم،عل وطح يمرون لا عنيا فصزتم أبصاركم وأحد تسمعون، لا صج فجعلكم مع، المنكم 
لكمليرد إليه؛ وتتضرعون تلجئون اض رلةغير هناك أوهل منكم، ثيب ما لكم يزد اش غير إله مناك هل 

منكم؟أحاو ما 
وحكونية، ايامحتتح إل وتوجيه عقلية حء؛غ بين ما الآيا>.تج نئؤع كيم، وثتجّتؤ — اف رصول يا ~ انفلر 

وكفرهم.صادهم عل تحزون الكافرين قاف كله مدا 
يأتيكمأوأن العدابح، عل نيئ، مقدمايت، أو علامات، غير من فجأة اش عذابه أتاكم إن أحثروني —  ٤٧
مخمن فيها وما الدنيؤية حياتمم فقدوا لأقبمم ١لذل١لون؛ إلا بمللتا ما عليه، تدل مقدمايته ظهور بعل جهرة 

للتقرير.متا والاستفهام اكار. ق والخزي والعداب، الخسران فيها يلقون التي الأخرؤية والخيام وشهوات، 

-٣،



ألأنعاممحورة 

بقيهمنكم آمن فتى ربمم. عن متلغون أعم وهي مهمتهم، نهق اش فإل والمرسلون الأنساء أما —  ٤٨
لقاءربمم،عند عليهم فلاخوف إصلاحهاومارما، ق معي بل الأرضي، مدق ول؛ الم، لدين واهتدى 

وأبض.محرلهم اض عد ما لأف خلفهم، تركوْ قيء عل محزنون ولا 
كفرهمبم، المذاب،؛ مسهم فأولتكه يمحمدقو، وكدبوا والمجزايث،، بالقران 'قدبوا والدين ~ ٤ ٩ 

بات يقل ول؛ )يفسقون( والفعل )كان( الفعل فامتعمل ه، ؤدثاَ؛اؤأبمثئون وحتمتإ؛قوله؛ ومعاصيهم. 
)يفسقون(الضائع فالفعل الفسق، عل لإصرارهم ، ٢٠٦-نزل (^، Jl<J1أن وهي لءليف،ن، للفتت _ liLjهموا 

والاستمرار.التحدد عل يدل 

تطلبونيكيف والأرصن، الموات حراثن أمللثا لا إق الشركيزت لهؤلاء ~ اف رسول يا ~ قل — ٠٠
أقلول؛ الستقبل، ز ميقع بجا أح؟تكم أن إئ تطلبون ، فكيفالغسج، علم أدعي لا وأنا ونمورآ، بيوتا إئ 

رسولعبد إلا ى U الشر؟ يطقها لا ام الخارقة إوالأفعال طالبون فكف اللأتك؛ت، من نس، ي إم 
منهإة يوم ما آقح _، عن مبلغ 

الذيوالمؤمن ربه، آيايت، عن وأعرض وا-دق الهدى مول عن ئث عص الذي النكافر يستوي هل قل: 
به؟فتومغوا اه آيامحت، ق أفلاتصكرون ورسوله؟ بافه وآمن الجدي، فأبصر الإبجان، كور قلبه فتح 

والامساطامحت،:المواتي 

تعال.اطه شكر تتوجج، وص والمر، مع المنها ومتنوعة، ممرة عياله عل اف نتم - ١ 
عمى•والإنذاربمي أط؛ع، بتي البشارة وص ايلاخ الرسل مهمة " "٢ 

عاجلاأوآحلأ.الفلالا هلاك اف مش من ٣- 
العفلي«ا.العل إلاباق له ولانوة لاحول فهوبثر ربه، إل محمده اف افتقاررسول — ٤ 

ضاررسولهثلكاءنجّكةاف.

والمرادللإنكار، ؤئلهلتسثوك،آلآمحادآأم-؛ثه ق والاستفهام تعال، اف إل نزيه الغسبه عد»ا ٦— 
يعلمها.وثن الحقاتق، يكزمن ما لايعلم ثن امتواء إنكار 

٣٠



الأنعامسورة 

ينمونقلمهم دقُثفح وفت دومحء من لهم رتهممحس آن عثامث أنذرخمحآك;ث وؤ 
تنكيءماعلثدك>منحسثا>هم وبجيثُ وآتسيمدؤف ?وأ'وثُىثدرآفي؛د<دعونديه-مألعدوة 

بمضممغتق وءكة.للك■ أج^؟ من'ألهكلمثن> هق^_ن ههطردهم ثيرم من عكؤر -مسااش من وما 
حاءثيلدا ?@؟ أ يآعلمم آلام أمحس يمحمأ ثن ءاؤهم آكث سن ^٠ ٤٥١.قمدلدأ آ؛*ني 

عمدمن أثمُ آلبمثه مسخ عق ظنئ ممد دكاينتث١ يؤءين آثمرتث> 
أونتعتيق وة،و؛بم، ؤ؟ قبمز ءس هأقثُ محآصو بمدْء من ثاب ثم سوء؛ يذم 

آ،همآةهطرمل/؟آثع (_ دين من أنأعاكك^تJمن بيق و؟ش,إيى ميل٢^^^، 
و؟هبمت>آدهتدبم صLJلتإد١ مر 

الشر!

مؤمنونفهم غثرهم؛ من استجابه أكثر لأهم ربمم؛ الذين؛نشوز بالقرآن ~ محمد يا ~ وأعبم " ٠١
هذالعل اش. دون من لهم يشمع شفح ولا ينصرهم، اف غير ناصر لجم ليس الحشر، بيوم ومصيقرن باق، 

شاتاوإيانا•المتقل 3، يزيدهم والإعلام الإنذار 
تالنزول سب — ٥ ٢ 

اؤلرد٠: للمسي المشركون فقال نفر، منة ق ايص ْع ئ قال* ه دئاصل ش بن معد عن لم مروى 
لمستإورجلان وبلال هديل من ورجل عود موابن أنا وكشت، ص•' علمينا، بجترثون لا عتلمثا، هولأم 

ويممثهمافي;بم(ؤ هق: اف فأنزل ه، نقفحدث< يح، أن اف ثاء ما ه اطه رسول نفس ق فوبع أنميها، 
همحالسيهم>دءذ،ثجهئ دعونثثهعّ 
٢(.٤  ١٣برقم ١  ٨٧٨/ ٤ وناص.،■ ش بن معد محل باب ا الصحابة محائل كتاب ملم، )صحيح 

المسمخر٠

الضعفاء،من الصحابة بعمى يْلرد أن تعاق افّ رسول من طيوا الذين الئرك؛ن عل تعال، اف يرد 
أحداستغون لا وآحرْ، النهار أول ق تعاد فه بمادمم محلمغ، كانوا لأمم ذللثج؛ عن قق رسوله اممه فتهى 
مؤولونهم ولا أرزاقهم، بكفاية اطة يsقلهائ، ول؛ خطاياهم، عن موولأ فلت، تْلمردعم؟ لماذا ثم غثره، 

قومنيكون أن وحاما لشرعه. الظال،ن اطه، لحدود المتجاونين من فإنلمثج فأبعدتم ذللث، فعلت، فإن عنلمته، 
الثلال؛ن.
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٠٣ — CلالثJوالصعق،والقوي والفقير، الختي منهم فجعل ببعض، بعضهم الناس اطث قس وكا
افثن الذين أهؤلاء واحتقارايم؛ حم، استخفافآ ا،لومت؛ن من للفقراء الأغنياء ليقول والدليل؛ والشريف 

والإكرام.الإنعام سحهم، شكر قى بل ت عليهم جرإ دالإيان؟ والإسلام بالهدايت عليهم 
والدينالومت؛ن، من طردمم عن ميت الذين التفعفون هولاع — اش رسول يا ~ حاءك ؤإذا " ٥٤
بمتعةدبئزمم لهم، يإكراما لخامحنرهم تطسا عليهم؛ باللام مادن قريش، أشراف من الكيراء منهم يخر 
تابااف إل ويجع وأناب، وتاب العصية، وارتكب السوء عمل من أث4 رحت4 غمن مغفرته. وعفتم رحته 

رحيم.غفور لأثه ومحمرزك4؛ ذبه يغفر اف فإئ مستغفرانادما؛ 
ومحاجةافه قدرة دلائل من السورة هد.ْ ق - محمد يا - للئ، قمناه اللي البيان هذا وبمثل -  ٥٠

معلث،وأقتك - محمد يا - نسين حش اياحلل، أهل يتكرم حو كل ل والراهين الأدلة كمح، المشركين، 
الجرمغ،•ؤلري، 

علموافقتلث، أو معهم، آلهتهم لعبادة ثد.عونلث، ١^^٠ المتحركين لأولك، — اض رمول يا — قل — ٥٦
اتبعتموها.اكي والقتل الهلرق أبع ولن وأوثان، أمحنام من إليه تدعوتض ما أعبد أن خانٍر افه إن عيادخم: 

الصلاح•طريق، عن وحادوا والضلال، العمى محلرق ملكوا الذين الضالين من أكون فقننث، فإذ 

والأسساءلامح<Iالمواتي 

الدين.أمور عن بالمتفتين و١لرءهم، التلهلف، فضل — ١ 

التفيدوام أي■ والاستمرار، الل-وام عف للدلالة الاسمية إل والعدول الضلين. أهواء اتاع عدم ٢— 
واستمراره.

بالئلأم•بدأهم رآهم إذا فكان طزدهم، قفوعن بثه افه تس الدين للمستضعفين افه إكرام ٣— 
والذليل•والشريف، والقشر، الغني فمنهم متفاوتين،، الناس جعل ٤" 
الضللة.أسلتهم من والضلال الفق أهل المبرعف فضل ٠— 

توبةقبول ل اض رخمة محعة بيان ~ ٦ 

الكون.أمور من ميتا لايمللث، ربه، عن مبلغ ه الرسول ٧— 
ربه.يدي بينا الملم ميمه عمل أهم افُ توحيل• ٨" 
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إلاأئُأ ِمءإن دغمءأوت> م! عندي ما و»=كد.تحيعئ رؤ، تن ثينؤ عق ِإيى ش ؤ 
تحيآلأمؤ شى لحم، د1تتحلون ما عندي أن ثر م ?وأ وهو-تثر آنحى يمص 

لأيتلثهاإلاموؤئتلرماؤحأكتب معايح يهن—دم ألْلنلويرتنث آملئ وائة وبجغبمتتكم 
ة،يحن،رمق ولا أيوييى< ظئتت ؤ، وث*حتت اثثها دا،إلا ورفت من معظ وما آلحر وء 

لث'ؤمح؛مح0ه
جراالتف

وأقردْأمدْ فإم، ري؛ أمر من واضحة تة عل إن ت الشركن لهؤلاء — اش رسول يا ~ قل — ٥٧
غثره،معه وأشركوا باق كذبوا الذين مهم الشركون وأما كونه، ز له شريالئ، لا عفليم إله فهو بالعبادة، 

يمللث،لا — ه الرسول أي — ءإد4 العذاب،، تعجيل ه محمد الرسول إل ويهللبون اش، أمر ثردون فهم 
بسضعل أنزل ك،ا الدنيا، ز به ويعجل عذابآ، ينزل أن ساء فإن تعال، ف كله والأمر فالحكم تعجيله؛ 

الحقبين ينمل وحلم فهو له، معب فلا الأحر؛ إل أو أحل إل يوحره أن أياد وإذا له، راد ملأ الأمم، 
هوى.دون واياطل 

حلافه وهو حالقها، إل مزدها لنٍا الكون أحدا'ث، إى ت التركز لهؤلاء — افه رسول يا — مل — ٥٨

ب،الأتيتكم ويهدري، — هو محمد بيد أي; — بيدي الأمر ولوكان وعلمه، ؟نوبإرادته فهوتجربما حلاله، 
فهوتعال، فه كله الأمر دلكن لحرمته، وانتقاما لري انتصارا به؛ ولأهلكتكم عدامحب،، من به تتعجلون 

أحدهفإد أحد إذا ولكن منه، حكمة عن لهم محيمل علم، عن، يمهلهم بالظامح،، العليم النير الحكيم الإله 
شديد.أليم 

حلقه،فيه وأويع كله، الكون حلق فهوالذي ثيء، بكل الجعل الوامع الشامل علمه اطه يقرر — ه ٩ 
والحر،الر وؤ، الماء، وؤ، الأرض، j، البر فهوالعليم مكاد، ولا زماف ئْ ولا ثيء، عليه بممح، لا 

وحيوانوحان إض من حلقه سد ويعلم ليقر، المجاورة الخلوهات، أعظم لأبم،ا بالذكر؛ وحصه،ا 
وكمتنمتج؟ مش يعلم إلا حية ولا تقعل؟ وأين وكيفح، مش، ويعلم اطه يعلمها ورمة وكل وسامت،...، 

المحفوقل.وهواللمح مغ،، كتاُب، ؤ، كل يأكلها، ومي تبت، 
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الموائدوالأمتناطات:

وذلك^ ايتدأؤتمايحأأغس—٠ عل هوالخم الذي الفلرف وقدم الكبم، كونه ق هق اش عئ، شتة — ١ 
إألاهوه،لأسلمها ؤ القصر، بأسلوب الأ-ختصاءش ذلك وأؤد النسج،، سحانه؛علم لاختصاصه 

ملأءمتها؛لشدة الأحوال، من  Iaj؛*؛الاكتفاء دون ه وومأمقثل ق السقوط بحال، واكتفى 
الأية.له سيقت لما فهوأوقق أظهر، فيها التغيم ولأن 

القيامة.يوم ميدأالحاب تحقيق ٢— 
بالقرأن.مكة مشركي تكذيج، بيان ٣— 
العذاب.أوبتعجيل الإمهال،، الثلال؛ن باستحقاق آعلم اش ٤— 
لعشراتالكامنة والبحية االزروءة والثيار والدور الخبوب توحد الثرى وتحنا التربة ظلام ل ٥— 
المساعدة)البيئية( والخارجية الداحلمية العوامل لها وتتهيأ إنياتما موعد محن عندما إلا مميت لا والتي الين 

وجديدالهلماطس، ودرنات أوالطرية، الرطة القلقاس كورمامحت، الأرض ٣^٠ j توحد الإسات• عل 
المتدرنةوالخدور والليفية، الوتدية العادية الئياتامحت، وحدور والكانا، والغاب الموز وليزومات ال؛هلاطا، 

التربة.ل ودال الالفول، نبايث، ث،ار وتوحد والخزر، والبنجر كاللفته 
(http://www.nazme.nec/ar/index.phpPp-sJio
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علقادر إنه يه; يشركون نم إليه، ويضرعون يدعونه الذين لهؤلاء ~ اف رسول يا ّ قل " ٦٥
فرّلأرحلكم، تحت، من أو صيحئ، أو ربمآ أو طوفانآ أو حجارة عليكم يرسل بأن فوقكم، من تعذمحكم 

بعضا.بعضكم يقتل أعداء فتمبحوا وشيعا، وأحزابا فرقا أو'بجعلكم الرحمة، تأتيكم أو حنقا عليكم 
اض؟إق ويرجعون معتبرون، يفقهون، لعلهم والدامن؛ الحجج لم كيفامح، محمدت يا انفلر 

نجيله موملثإ ؤ ت بقوله الكدبين عن واكسثر القران. •<أادا — اض رمحول يا — هومك، وكئرب — ٦٦
صالتمس عل أشد اكرثى ذومح، فظلم بغ،'لهرايتهم، ومن هم أنفْومن لمى معاملتهم وء بعليهم 
ياقل حلفه. من ولا يديه من من الباطل يأتيه لا الذي الحق وْو ووعيده؛ بوعبْ فتكادبو.ا بعيد"'ا، يكون 
عليها١أحانيكم حض أعالكم عل حاففلآ لمت، •' محمد 

تعلمونهوسوف، تأحر، لا و يقدم غير من فيه يم ومت، قيء ولكل قرار، من حير لكل لابد " ٦٧
بكم•بجل عندما 

الفوامدوالأستنياطايت،:

أبتهالذي العلمي الإعجاز من وهلءا وفاة، النوم عل أطلق ولذللث، بالوم؛ شبيهة الإنسان وفاة — ١ 
لتعود ولا النوم، حالة ق وتعود الممى، فيها عمج متثا-هة، عملية والومحت، الثوم فال الحديث، العلم 
١الوين، حالة 

يرجعونثم وحياة، رز3، من مى أجلأمليقفي ولكن كفرمم؛ عن لغفلة ليس الكفار افه إمهال، - ٢ 
فتجاذيم;^م•إليه، 

الشدة.ق افه دعوة ان الإنمحي الشرلثؤ بمللأن أدلة من ٣- 

والاقتتال؛الأمام إل الودي الاحتلأف، من التحدير ٤- 

الأية:طْ نزلت، نا ءال،ت ه جابر عن قمح الجؤية، الوقوف عل صجح دليل ( ٦٥)الأية ق ٠— 

محقاآدين ؤ ةال،ت ارأعوذ؛وحهلئ،اا افه رسول، قال، ه عد١ث١تنةJقؤآ ^؛ ٤٤ريعق آلثاورعق م وش 
أهونءاهدا ه؛ افه رسول قال ^ بممتؤؤسةتني آوثتكزثيعا ؤ بوحهلئح®، ارأعوذ ^ ١٠ه آاتجإيمإ 
ويستنتبهلءئثه<(. قوقم يتق وش ياب الضر، 'قتام، - ٤ " ١٢٨برقم ١ ٤ ١ A/ الخاوي رصمح ّ أيرءا أومدا 

)ح(نبهمية• وقوف ثلاثة والرواية الأية هده من 
وهومقداراكء١ء يستغرقها التي القرة حلال من وذللث، للوقفح الزمنة القرة أيضا يتيهل. ٦— 

بضعثواف•
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ر،ثامةةلئ\لأة0مثع؛وه1 ثلث ؤ، همبموأ حئ تيم ةءِلآد، ؤ،ثاتثا بموصوف ٢^•؛؛، ثأيت إدا حمؤ 
شح*تن جتتثابهّ مى ينقوث آدكّض و 'وأرونا ^^٢^^٨؛< ؛ع آلذْكرئ بمد نقعد ٥^٦ 

آثموةؤمريهز وقنآ نمثا دئمم آمحدمحأ آقيتتثح ودي ?ور ينموث ثنيهن وأيكن 
تدلوإن سميع ددري>آش من لهتا مس مسد ^لنتأودمحقزبهءآن 

وي_ثتوع،واب حيم ئ شتإب لهنِ ثاكثتوأ أدس_لوأ \ك؛بم مكلي متبمآ لايدحذ ْءقل^-^٠ 
بمثمأممثث04

التمسرت

ولاعنهم، فانصرف باياتثا، وستهرمن لإكذبون، الذين هؤلاء ~ القه رسول يا ~ رأيت محإدا  ٠٦٨
أمروسْغ نحالتهم، أن بعدها ْاغ فلا كنوصوا، ولآ امتثلوا فإن اخر؛ حديث ق يآخذوا ح؛نى نحالنهم 

أساكوإذا يرجعون• لعلهم موعظة، وأسملهم فدّقرهم اض، يايات حوضهم عدم فرصة انتهر لذلك افه، 
ْعتقعد ولا محهم، فشم ند'كرت، ئم فبلن|تهم مينا، يعد محالستهم عن تتصرف أن الشيطان 
فليساممه، آيات ل محوضون الذين الشركين هؤلاء محلس من — افه رسول يا ٠ قمت وإذا " ٦٩

قيامكدلكن ثيء، من حسابمم من عليك وليس قيء، من أوزارهم من افه يتقون الدين عل ولا عليك 
الثه.ايات ق الخوصس عن بآنمهم فينأون اطه، عنشون لعلهم لهم؛ هوتذكرة هم محلمن 

 ٠U ~ ولهوآلعبا ~ الإسلام — اف دين وجعلوا باق، أشركوا الذين هولاع — اف رسول، يا ~ اترك
محالفونالدين المشركين هؤلاء بالقران ويكز وزخرفها، بريتتها الدنيا الحياة وعرتهم القه، بايامت، واستهزاء 

افهغير ناصر يا وليس والحداص،، الهلكة إل بشها فتلؤى بذنوبها، نفى كل در"أر| لا حتى افه؛ أوامر 
الذينأولئلث، الثه. عذابه من بنمها تفتادى فدية منها يقبل ولا افه، عند لجا يثي شاغ ولا يتصرها، 

باينهكفرهم به جبموع؛ وعذابه بهلونهم، ل يغل حميم ماء من شراب جهنم ؤ، لهم ثدنوبمم، حبوا 
٠•ورسوله 

والأستئماءلات،تالفوائد 

وشرائعه.الإسلام من فيها ينحز التي المجالس ق الخلوس حرمة - ١ 

فيه.النه يعمى الذي المجلس من القيام وجوب — ٢ 
بالإسلام.المنهزين عن الإعراض عف الحمثه - ٣ 
جهم.عياب شدة — ٤ 
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هئيهدثا بمتدإد آعماما عأ ويري بممثا وث* لايثعثا ما أش محيح ين و ثؤ 
موسىأقي تلل>ك> آذينا آلهدى لدآأنتحتب-زاث قايؤيوأآلشينط؛بم آستهوئه 

ءدثروعث>وهوآمحكااق-مح ؤأيمولأ آلكتفوْ أهيمؤأ وآن اؤآ اكلمؤى لرن دؤَ،ثالأسإم آلهدئ 
مإلأآلكد،ُمتطوزج صقن مود وبجم ألم، ؤآلأبجك .خاوىآضثؤ؛ت آفيكس>ومو ؤ؟ 

آينيحروموللهتهيم ؤآلشهندو آوس_، عيم ألصور ؤ، ينفخ خوم أيممف وثم 
•،ر الف

ني؟ولا تضر لا اف دون من أصناما نمد يف ت الشركن يويخ أن قو رسوله اف ثنامحق — ١٧ 
رجعتافإن به. الإيعاز بحلاوة وشعرتا وعبادته، يهدايته عينا اف تى أن بعد به، مشركين كفارآ فترمع 

عملاءورفقاء أصحابه وله أمرْ، -بمهة يبتدئ لا الصحراء ق الشياط؛ن أصكه من كحالي حاكا يكون ف
اش،عذابه من النجاة إل ا،لوصل الطريق مو أف هدى إن محمدت يا قل الصحيح. الهلريق إل يدعونه 

بآمورنا.أملم لأيه تعال؛ ش أمرنا ئنلم أن وأمرنا والفوزبجنانه، 
سبحانهلأيه لربه؛ العيد محبة فهودليل والعلن، الر ق وحشيته وتقواه الصلاة، بإقامة أمرنا لقد " ٧٢

القيامة.يوم الخلائق إليه نحشر 

ليومدباطلأ■ مثآ بمفها فلم بايت،، والأرصى موامته الحلت، لأثه يعبد؛ أن ينبغي الذي وهو " ٧٣
لأسلثجحق وقوله ئيء، يعجزه لا واكون، الكاف ب؛ن أمره فيكون حيعا، الخلاثق عل اممه يتجل القيامة 

الأرولحفتعاد الثانية، النفخة المحور ق بالنفخ ، يأمر؛kUUالقيامة ييوم كل'ثء،ء• فهوماللته فيه؛ مرية ولا 
كليضع الدك، وموالحكيم الشهادة، يعلم أيه أول، بامب ومن الغتب، عام قافه الحاب، لدء الأجسام إل 

ّيء■لهواّمدثكل، مكانه، أمرل 
والأسممباطاُتح:الفوائد 

فيه.الدحول، بعد الله دين عن الارتداد به ذن'؟فلم ~ ١ 
نرءادت،الديءلان.من الردة ٢— 

وأنؤ ل الصلاة الآمورايته من وحص القين، زاد فهي افه، وتقومح، الصلاة إقام عل الداومة ٣- 
والتقوى.الإنابة تدعوإل لكونها ه؛ أؤ_يثواأكالوةئقتوء 

تحال.افه إلا لايعالمه الذي ااغب_إ من القيامة يوم ٤" 

٣٥٨
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أتؤ^؟تنخي صا-في .ف، دممل-ف آريتك إؤآ ءللهة آحتماما أتقحد ءارر لأييو ةال.إي1ميار إذ ثؤ 
أكلئكه ج^إعلثاجن أرفي ين صوث ِوؤألأتمن ألكمثو؛ت رئ'إؤئنقوةؤت وكق,لأكث 

ثنياث\د تاتيثا ٢'^ ت:ا ثنا 0؟ آمحث محق ثداثة كهآءد  ١٧
^<١٥باتيء__ة ظنارءاألئتسس منأوثوءيألخأغن'أج^؟ آدأعكومك< رق هندق م ثقن ؟، ١٥؟؛, ٥١ظنا رق 

يلءىوجهي يجهق و؟لفي يئيخن إؤ؛وئٌبجا يثموكّ مال آثك ظثا سارفيظاوكبر 
قآهكمؤ ؛< ١١٥متهُ وحآحكُ 0؟ طُومآأدا°ئت> ظلئآوك1مت 

عالةسء محقل رب ومحخ ّئثا ثب ئثآآ إلاآن مء يئجينث ما اخال، ولا وقد أقي 
١٥محعتحإشم:اثًءفصتآآثتْكلإ;ك0 تثنءهن أفلأ 
زوءى.أك;١^١ %ث' 

هكهتثو>،.؟ وهم آدمحآ ثم أذلنيك إم دثوأ.إيثهر 
الصرء

وأريابآنبئهاالهة الخجارة هذه من أنحعل ازر؛ لأييه إبراهيم هال عندما — اض رسول يا ~ واذكر "" ٤٧ 
والخلالالغواية طريق إل ايتقيم، والصراط الخق طريق عن تعدل إثك الذ، دون من وقومك أتت 

افن؟

لهبثي هم يوئتوضيحا العقائد قضية لهم وليوصح العرب، قلوب ق لنزلته بالذكر؛ إبراهيم وحمى 

وهائدةبيتا- ضلالهم كون من الإخبار دلك يتضمنه لما التآكيد؛ بحرف الإحيار وأمكد ذ"كر. قومهم نق 
ولاديته، تعمد لا ضلاله عل له عظيم ج موافقة أل علة وهلة أول من لينسه ه عطف 

فيه.هو ما علميه ينكر من تشكلث، 

وقدرتناووامع، عظيم مالكنا وأن والأرمن، موات الق قدرتنا مظاهر إبراهيم يري وكدللث، — ٧٠
فقال؛ومحرورآ جارآ بالخبر أتى وقد له• العيادة ؤإحلاصن اطه بتوحيد الراسختن الوممحن من ليكون باهمْ؛ 

أيهيقيل• الوقتين من بثه الإحيار لأن بالقصود، أبغ لأما موقناW؛ **وليكون يقل؛ وام ^ آتوقيهن 
الاستدلال،طريقة تشيه بهلريهة إفادة موقن، ايه فيفيد الموقنين، يقثة الناس عند تعرف الش الفثة واحل-من 

أبلغ.ومي ملمزومه، بإنات الثيء إمات هي الش الكناية قتيل فهومن 

-٣٠٩
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حلالهامن والي الكفر، ظلام محجسها لا الي بالحقيقة الكواكب عيية قومه إبراهيم واجه وقد — ٧٦

علهال:- غاب، نم بنغ، هد كوكأ ورأى الليل، عليه أظلم فليا افه• غير وعادة الشرك عقيدة يطل 
وليصلمعه، دلومحأم ؤيآحد اذامحيم، وليتميل C الخصم د)ءةاراة الحيل علم ق وسمحثى ١لأمتدراج، محييل 

تغيبالش الالهة أح—V لا هال: الكوكي، غاب هلٍا وهولكم. زعمكم عل ري هذا — الحقيقة إل ببمم 
الكواكب.من عيره عن الكوكب لقصدمميير الإمارْ وامحم أرصي، لا بمعتى 
اأسدراجسيل عل لجم هال افر، دون من آلهه قومه انحذه وهد بازغآ، الممر إبراهيم رأى فليأ — ٧٧

وهوهال— وأهل هلياغاب القمرربا، أوذلك الكوكب هذ.ا مثل يكون وهوإنكارأن ري! هدا الخصم: 
توحيدهق الضم والنهج المتقيم، العلريق إل ري بمدف ل؛ لس الكواك-،-: تلك يعد ثى مصير لهم محدد 

الحق.طريق عن العادلن القوم من لاكونن وعبادته، 
الكواكب،،أكيد هدا ري، هدا هال: اش— دون من آلهة انحدوها وهد طالعة— الشمس رأى هليا — ٧٨

أيضاوهو الإلهية، باستحقاق والأول إضاءة الأكثر بالأكر وقصد وهولكم، زعمكم عل ري أهدا أي: 
ءياد0من تشركون C، بريء إي قال: الليل بدخول وغابت، أفالت، هل،ا الخصم؛ استل.راج سيل عل 

سياقعل الأمر ليجعل )^٥(؛ يقل: ولر )هذا(، فقال: هنا، الشمس ذكر وهد والكواكّج،. الأصنام 
رالثمى،فان وأيما التاسث،، علامة محبا تلحق أن عن مهللقا تثزمحها ارمب كالمة يتزْ بذا وهض واحد، 

معهمإليها بمل أن أراد التي الحقيقة إل إبراهيم وصل وقد محازك،• مؤنث هي بل حقيقيا، مؤنثا ليت، 
وتوحيده.عيادته من عليها الناس فطر التي الفهلرة إل وارجؤح الكواكِبإ، عيادة إبطال من 

يستحقفهوالذي به، مشرك غير والأرض موات، الخلق لليي العبادة ق وجهي وجهق إي — ٧٩
دونمن تعبدون وما منكم براءي وأعلن شيئا، تمللثط لا الي لأصامكم فتتوحهون تفعلون، ك،ا لا نلكا، 

اض.

وعبادةالشرك من براءته وأعلن للعبادة، متحق واثه افه، وحدانية عل الدليل إبراهيم أقام — ٨٠
اضعيادة ق محادلوني ، كيففعالهم: منكرآ لجم فقال الحنيف،، ديته عن ليصرفوه هومه وجادله الأوثان، 

آلهتكم؟من وتثرأت، توحيده، إل اش هداي وهد ولاتتني، تصر لا التي والأوثان الأصنام وئرك وتوحيده، 
ولاقائلا: عليهم فرد منهم، أو الهتهم من مكروه يصيبه هد بأيه ونحؤيفه إبراهيم تبديد إل لخأهومه وهتا 
سعبئ ق ينزل أن اممه ذناء فان تنني، ولا ئصر لا صئاء لأما افه؛ دون من تعدوما ادكٍ، آلهتكم من ، أخاف

هوافه.والضاؤ الماغ لأن به، للكواكّت، دخل لا فائه أذى، عباده 



الأنمامسورة 

الدياش نحائون ولا ني,* ولا تضر لا اش غالوتات من ومحي الخامدة أصنامكم أخاف كيف نم " ١٨ 
وعدمبالأس أحؤ الفرشن فأي قيء؟ كل بيده ؤيمتت محي والأرض، الموامحت، وحلق حلقكم 
نتع؟ولا لاتضر أصناما عجي أوثن الصفات، يتلك يتصف الذي يمداض كان س الخوف: 

^^؛٧هال،: بل بالأس، أحؤ أنتم أم  ١٠١١يقل■ لر أنه حممه ح إبراميم عتد والخيال الحوار أدب لص 
حائلعندما محمدآهؤ سه اث علم بما وموشبيه و١لم١هين، الحج^ تعرفون كنتم إن ه، يالأش أحق ألفربمتن 

منهجهميأل ممح فلم آء، ٤ : ١٣^]ثجت نض هدىأزف لتك ؤوإقآأولثا»=ظم اش: فقال الشرممن، 
يتعرضونح؛ن وعقولهم لقطرهم الأمر ترك بل لايضرهم، حش صواب، عل منهجه دأة ضلال، عل 

ضلال.عل وأمم مدى، عل بأيه وسحكمون ١لتهجين، 
الدسفقال: اتجادلة أياء ز الشركن عل ألقاْ الذي إبراهيم لموال اف ص الخواب يأق وهنا - ٨٢

عليه.ثابتون الحق، إل مهتدون ومم الدنيا، ي الأص لهم بشرك، إيامم محلهلوا ولر باض آمنوا 

ذمألي أولتكيخله ءاتنوأيلذيد؛ثتا.إبم-غهم ؤآفي!بم< نانزلت■ قال- عوده مبن اطه عبد عن 
ه.و فزلت: متثونيمقالأسابه:ومحالمبجا؟ 

الأنعام(.سورة التفسير، كتاب ، ٤٦٢٩برتم ، a١٤٤/ البخاري )صحيح 

والاسساطات:الفوائد 

منألقي با القلوب نرغت وعندما يهتدون- لعلهم عليهم؛ الحجة ؤإتامة الثرين جدال جواز ~ ١ 
ءإزبرئ ؤ ت بقوله الآية ختمت الحق، لقبول ةلو-مم وتهيأت الكواكسس،، الهة يطلان وأدلة إبراهيم، ححج 

الدليلعليه دل  lufسنحتجا فقال الشمس، من أكبر كوكب العلوي ق ييق لر إذ قشكن متا 

ه.محتيتثتت لةءكاةطلنآلقن؛لأتي و-جهقديوت ؤلؤ> 
ولره، بقوله:ؤآىأمتي؛ميىألآتي ذلك وبان والبرهان، والحجة واللغ، بالرهق اف إل الدعوة ٢— 

للمعنى.تعم؛أ )فأينا( يقل: 
مقركن.ولوكانوا الخالفن، مع الحوار أدب يقه ٣— 

الشرك؛ن.قلوب ز الكفر ظلمة بيان - ٤ 

المتمم.الطريق إل فيه هداية الرء نمر U محر ٦- 
هذُباق الشرك للعمل المحبهلة اللنور_، أعفلم ص ٧— 

 ٣".





الأنعامسورة 

أمابيتها )العلاقة ويوصف وأيوب واثلك(، السوة بينهم )العلاقة رطيإن داود ثم النبوة(، هي بينهم 
)العلاقةوأيوب وسلي،ان الابتلاء(، يعد علمه تعال اف أنعم >_ فكلاهما البلوى، بعل الإنعام ق يشركان 

العيدهو وسليان الصابر، العيد هو فأيوب [. ٣٠لحست ه إئه7 آلمي ضم ؤ فيهإت تعال قوله بيتها 
ومحيوزكريا الأ-محوة(، هي ؛يئهٍا )العلاقة وهارون ويو-ف< الإبان(، جاع والشكر والصبر الشاكر، 
والأخرشخ، أحدهما أ؛وين، من حاء فيحيى الولادة، متغزب )كلاهما وعيسى وقض النبوة(، )علاقة 

هذهتعال ختم وقد ومريم•، حممران أل مورة ل معا تعال ذكرهما وقد أب(، بلا أم من جاء وعيي عقيم، 
ذؤيةمن أخرى سلسلة نأي ثم عنده. الأول بخ التخاتمة فكان أب له ليس لأئه المحوا؛ بعيسى الجموعة 

اليسعوزد )وحيث، إلياس صاحيا واليسع إسحمح،، أحو إ-طعءل إسحقا، ذرية من لتس إلياس أخوى■' 
كلاهماولوؤل- محيوس إبراهيم، ذلية س ليس لوط وكدللث، إبراهيم، ذمية س ليس ؤيونس إلياس(، ورد 

مهاجرإلحاربه•

كئثرفهم أسطءهم، يدثز ل؛ وإن وإخواتمم ذريامم وبعضي الذكورين آباء بعض هدى وقد -  ٨٧
للنبوة.واحتياهم المستقيم، والهلريق والخق الهدي من الاباء هدى ما إل جيعا هداهم 
قرصآغيره وعيدوا باض أشركوا ولو تعال، اش من توقيق هو والتفضيل والاجتياء الهدى ذلك — ٨٨

والرسلالأنيياء لأ0 منهم؛ ^_، يكون لن ولكن درجاتهم، وعلو منزلتهم تنفعهم للن عملهم، لعلل 
الذ.غير وعبادة الشرك، محدروا بأن للئاس وعظة عبرة الافتراض وهدا معصومون، 

الكتابوأتاهم وافواية، بالنبوة عليهم اف أنعم ذكرهم سيق الدين والرسل الأنبياء أولثلئا — ٨٩
معالصحيح والمهم العلم وأءعلاهم عيسى، ؤإنجيل داود، وزبور موسى، وتوراة ربراهيم، كصحما 

والأنصاروأتباعهمالهاجرين س اخرين، قوما حا محمدفقدو'كدنا يا قوملث،  ١٦٢يكفر فإن الصادقة. النبوة 
القيامة.يوم إل 

والرسل،الأنبياء من هم بعيب مى ياي لئى حسنة قدوة دهم اف، هداهم السابقون الرمل أولتك — ٩ ٠ 
فيلث،محنْع فعندها وأفعالهم، أوصافهم خميل ق حته وقدوة أخلاقهم، كإل ل مثلا محمد يا فانحدهم 

الدينالمشرممن لجولاع محمد يا قل كيلك،، ه كان وقد حلقآ، أكتلمهم فتصح الخلق، كال محمد يا 
أحر،أي لكم بإبلاغه أبرمت، اللي القرآن عل أسألكم لا وكتا؛لث،ت ؛رسالتلث، وكد'؛وا برببمم، أشركوا 
الهداية.وطك، الاتعاظ، أرادوا إن حميها، وللناس لكم موعفلة ري س به جثت، الذي فالقرأن 

والأمتساءلات،:الفوائد 

تهال.شاء إن الداؤين ذ عبادْ درجات، زي ق تقبل مإخبار الأية)٣٨( ل - ١ 
-٣٦٣ .
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و\ذوع\1ة.بالحفظ يكآلآْ أن جق اش ودعاإل صر من جزاء ~ ٢ 
أمته.من وايشن وباكالحن ه بالر،ول الاهتداء ٣— 

الذنوب.أعظم من باش الشرك — ٤ 
اش.إل الدعوة ز الصالحة القدوة أثر — ٥ 

اش.من الأجر وايتغاء والأحقاب الإخلاص الداعية عل ٦— 

بدءِبماء ١دى قزمذآ>زل ءنثرتنثى؛ آنزلأقه مأ•C ١٠ئيْءإذ ص - ماهدرؤأأتت وؤ 

محنقألإبم;؛نته;ةدتأأ
أظلميتق ءءذ. صلاغم عق وئم قيتحن هينين دآؤ؛ق -ثدئا يتق آلمكق 

ئث؛لآإغآقآوؤ مآآتزو 1ثؤإ،يثل بجحإثيشٌوشءت وم يشآهممحتءدآقءّمحياأؤةثأآُحمإئ 
عذابآقوممتيدبق^> آنءه^محم آ-ئرءمأ اسطوأ ميي ق ألثل-يثوُت^. 

صثبي 0٥٦ مجوذ ص بجئءقت ءهِمحأاو صتييثاَتمةامحؤئ 

دمحأئوؤ1ش؛ميمسئذمم
•المسءرٍ 

وتصرفاتهشأنه علئوا وما معرفته، لحى عزفوه ولا تعظمه، ص اة المشركون هؤلاء ٤^٠٢ وما " ٩١
يتلشرمحولأ نسا ليكون خلقه؛ من أسأ اختار ى، اش أة أنكروا أمم ذللئ، ق والمجس، حا. العلم لحى 

ئورأ١؛^^? مومحى به جاء الذي الكتاب أنرل، مى محمدت يا هل وموت جلاله، جل منه والخوابر منه، الوحي 
تريدون،ما منها تظهرون أوراقا التوراة جعلتم وقد لهم* توبيخا لليهود الخهياب يوجه نم ءس؟ ١^١ وهداية 
الما القرأن حذا ~ العرب أحا — اش علمكم وه،و وأءلءاءكم؛ أهوائكم حس، تريدون ما منها ومحقون 

يلمون*الباطل حديثهم ق هولأم واترك أنزله، الذي اش ت محمد يا قل قبل. من اباوكم ولا أنتم يعلمه 
ومعجزات،،وتشريعات، و؛ركات، وبز خثر فيه ~ محمر يا — ^UlL، أنزلناه الذي القرأن وهذا — ٩٢

البلادمن حولها ومذ مكة أهل به ولتاحوم^ ا،كزلة، ،اوية الالكنس، من تقدمه ما صدق عل يشهد 
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يصدقونالوت يعد والبعث بالاخرة يومتون والدين تعال، باق أوالكفر الضلال ي الوقؤع من والأمصار 
أوتاما.ز الصلاة إماهة عل ومحاقثلون محمد؛ يا عاليك النزل اض كلام وأيه بالقران، 
شيئاافّ عل فاختالق اش، عل مري الذي من أءلالم الحد لا أي: التفي بمعش إنكاري الاستفهام —  ٩٣

أننادر أيه أوادعى مرمحل، ني وأئه نثأه افه أن 'قذبا أوادعى براء، ومومنه دٍثا إليه وسن< ، له؛١٥مم 
منيعانون ومم الاحتضار، ّاءة القنالين هؤلاء ~ محمد يا ~ ولورأيت القران. من افه أنزل ما مثل يثزل 

لهمتوبيخا قاثاله الرؤح، وتنع بالعذاب أيدبما بامحهله الوت ْلأئكأن جاءت وتال الوت، محكرات ثا.ائد 
العذابمن نحلصوما أن امحتهلعتم فان لتا، وتلموما أجسامكم، من أنفسكم أحرجوا وشدة: بغضب 
اياتمنح عن امحتكياركم س_، الشديد؛ الولر العذاب وتعث.؛ون تمانون، فاليوم ذلك؟ لكم فأر فافعلوا 

وكنتمرسله، عف الكتم، افه إنزال إنكار من الحق عير الثه عف تقولون كتتم وبجا رمله، واتييع الله 
إياته.محمنع عن متكمين 

عراةحقاه مرة، أول الدنيا ق حلقتاكم ك،ا فردأ، فردأ للحساب القيامة؛ يوم جئتمونا ولقد — ٩٤
ؤلهوركم،وراء فركتموْ أوأتياع، أوولد مال من ثيء معكم وليس - وموالأتلف آعزل جع العزل و- 

لقداش. عند القيامة يوم لكم شفعاء أقبما وثل.ءون الله، دون من انحن.ءوماآلهه الي أوثانكم معكم نرى وما 
حاصرون.أنكم لكم ؛مثم، واعتقادكم، كاذبين؛دعواكم وكتتم جمكم، ويثئئ، بنتكم، الروابمل انقعلعتر 

والاصتشاطات:الفوائد 

بجلاله.لايليق بوصف وصفوه لأمم ءدرْ؛ حى الله الشركون بمدر لر ا~ 
باياته.وتلاعبوا أحكامه، من فأحثوا التوراة، لكتاحم اليهود تحريف بيان ٢" 
•نهم.وسهمM العظيمبلمتهم، يجنلكتابه ملالهرب؛ محانفضلافه ٣" 

طيحعف اليابسة إل أي' القارات، جح بأؤلرافح تمر داثرة ةال_، ز الكرمة مكة تمركز علميا بت، ~ ٤ 
ولالليايسة. مركزأ يعد القدمحة الدية هده وأق متتظا، تونيعا الكرمة مكة حول موزعة الأرضية الكرة 
واحدة،حالة باسشاء له، الوانية الخهلوط وعندحيع الكرمة مكة ءلول عندحهل مغنايي انحراف يوحد 

شاومن الحقيقي، ل الشط عف العناطم، الش،ال بانطاق الكرمة مكة حلول حط خصوصية ذلك ويفلهر 
الكرةطول حطوط إصقاط ؤإعادة الأرضية للكرة أمحامحي طول كخْل الكرمة مكة طول حمد اختيار كان 

ةاص>>الدية تلك طول حهد حول الطول حطوط لمائل الكرمة؛ مكة إل بة بالغأي مته بدءأ الأرضية 
موعويتفلر: (. ٥٧•— ٥٠٧ص اكجار، زغلول للاJكمر الكريم القرآن ل الأرض العلمي: الإءجاز )أيان مذهلا. تماثلا 
اللحق.ق ك،ا الحربملة، ز الكرمة مكة 
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المإء،من وحيا يتلص او4 الإنسان وادعاء افه، عل الكذب اطه عند وأشنعها الذنوب أعظم من ٥— 
كاذب.وهو 

الشرينوالردعليهم•الرمولققمحاجه تعليم ٦" 

والإنذار.والبشارة وهوالإي،ان الكريم، القرآن نزول ل بب الييان ٧— 

والتعجيز•للتوبيخ ي و الأمر ٨- 

هأن\لآ آلي؛4؛^ من آتتت ومحمخ أكتب بمن آ-و بجيج يآوث آثي هأِليى آس ة إؤ 
مديرآتثيزآتييحتتالأدللقا ؤآثممتن ؤآيقتس آقتل و،تؤف?و؟ةاإيىآلإعأجوجملا 

ثتيثويق.لمم آأؤيشت« قنتا ق وأتم آثر هلئثت« ق تتؤأ■ألقمم جمق ?وروهو٢كى 
صقفثتاصشحضه

■-ْتامنه قنيح ينه-حممإ ثلمجنا ثيىو باث'مو دء ماءقمبمثا اكثاه وهن 
نآلةأن:شي\ثغتتذآم دَزظ;مج ^١^;^ ثز\ٍكثاسمتن 

محكوف."هكأةأآدُيتت.بمدمح- ؤ، و؟ءمحء،)ة أقتر ^٩٩ إل آثلثوأ ثثسه 
اكفرت

تعاق،الله بخلق الاستدلال إل والرسالة والبعث التوحيد تقرير هن يه انتقل ايتداش استئناف — ٩٠

النعمإل الإنسان وليلفت قدرته، عل الكون ز وال؛راهين الأدلة افه لجن الشاهدة؛ مصنوعاته وعجائتج 

هداثبامتؤ عل للدلالة الاسمية بالخملة ذلك، أكد وقد البدع. الكون هدا ق له سحرها الش العفليمة 
منهفيخرج والقمح، الشعثر مثل له نواة لا الذي الخب ثؤ الذي هو الله إف ت فقال ودوامه، الوصف 

التومنهنء؛؛ن حلمح، ق جل—، اللص فعتلمة الشجر، منه ذخرج نواة، فيه النوى الثمر مثل النوى وئؤ الزيع، 
الخي،من ايت، وعمٍج الئهلفة، من والحيوان الإنسان كحلق افتح، من الحي عمج وهوالن*ي وضرهما، 

فكيفوالتوحيد، بالعبادة فهوأول الصفاين، -بمده تعال الله كان فإذا والحيوان، الإنسان من اكهلفة كحلق 

ضرْ؟إل ذلك، ئضرمون 

كلل ؤيتكرر يتجدد الفعل ٥^^١ أف عل للدلالة فعليه؛ حله ه آلمت آ-وين قمح ؤ بجملة وجيء 
جلهه ألمك، يف ؤدءمغآلم؟ب ةو.لهت j، وجيء والاتفاق،، الصادقة سبيل عف وليس معلوم، فهومراد آن، 
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كثيرأي• وثابت، محتجدد كلأ أل ذلك يمجمؤع فحصل والثبات، الدوام عل للدلالة اسمية 
إنكاري•تعجض الأية ذآحر والاستفهام قرينه. من بالحكم أول يس أحدالأحراجتن لأئ وذلك وذاق، 
ظلاممن الصبلح صياء ئؤ حلاك جل قاش اياهرة، قدرته عل أدكه من أحرى آية افه ي؛يرق ئم " ٩٦
وجعلوأجسادهم، لقوسهم وّكظ اكهار، ق الحركة تعس، بعد للأحياء راحه الليل وجعل الليل، 

والاجالوالأعإل العيادايتذ معرفة ت مثل حط الأوهامحثذ الاس لتنرفتر بحايؤ؛ ثران يوالممر الشص 

الخلق.مصالح بتدبير الحكيم الغالس،، العزيز من وهوتقدير والحقوق،، 
المظلءات> ز البشر حا ليهتدي المطء؛ ل اكجوم جعل أذ جلاله: جل قدرته آيات محمى - ٩٧

هدهبهذ وافه حلقه، عل افه نعمة أيضا وهي، ؛!لكوا، لا حك، صلوا إذا ليلا الهلرق، ببما برفوا داليحر، 
العثليم.كونه ق اطه قدرة فيعرفون العالمون، يعقلها الش الايات 
قومستودعا الأرحام، ل متقرأ لكم فجعل محو، آدم من حلقكم أذ قدرته مغلاهر محمى — ٩٨

قصلوافه وقبائل، وثعوب، وألوان، أجناس هي، قإذا والانتشار؛ النمو ؤ، الحياة تبدأ ثم الأصلاب،، 
ْتها.الحكم يفهمون الدين المرين صد واصحه افه توحيد عني الدلاله كبش الأيات؛ مدم ووصح 
الباتمن وأحمج ومتنوعا، متعددأ نباتا ؛4 فأحرج ماء الماء من أنزل، ائه افه قدرة دلائل، ؤمئ، — ٩٩

منوأحؤج والشمم، كالقمح سابله وأ متاندأ متراكبا حيا الزيع من، أحمج ثم حجرأ، وثجرآ ذيعا 
وأ-محؤجأصاب، من ساتم، سبحانه وأحمج جنيها، ؤ، مشقة ئكلمر لا وقريبة، متدليه دانية عدوفا الخل 

لأنالإنسانية؛ القي ق الملكات كل تعدي، واف طعمه. ؤ، ومحتلفا ورقه، ؤ، متشاحا والرمان الزيتون 
ؤ،فيقول، غداؤها؛ لها ملكة وكل متعددة، ملكات هناك بل فقهل، وعهلس جؤع ملكايت، ليتر اكفمى 
دلائلومي، الخميل،، بالتفلر العتن، دغئ.ي، إخا ونضجه، ثئر0 ؤٍإ وتاملوا — الاس أبما — انثلروا ذللثذ: 

به.المومتون ويصدقها يعقلها الي الحكيم القادر اض وجود عؤ( دالة وبراهثن 
الفوائدوالأستياهياته:

ومتعددة.كشرة البدع كونه ؤ، اف قدرة دلائل — ١ 

جعل،وإل والليل، الهاد من، كل، مائل، إل إشارة مكنا الليل، لجعل، الإصاح >، ١١٥اكميرّ جاء ٢" 
أنلورجة كبيرة بدقه معلومة والشمس والقمر الأرصى من كل حركات وأصيحت، الأرض،• لمارة ايهار 

وحسابه.الزمنر إدراك عؤ، الإنسان يع؛ز، دقيق، محكم بحساب حركاتما ٣، اليوم تضبط الزمنية الساعات 
٥(.١ ْ-٢ ٣■ ص الجار، زغلول سركتدد الكريم القرآن ب، الأرض اسي: الإءج١ز )آيات 

-٣٦٧ -



الأنعامصورة 

تثنياثلةإق\لإتءج ضك;ءؤ وبدأز ليلا، ايافرون :V بمثلي دلاثل ككون الجوم؛ تخثر ٣- 
ظلمةملق ما ثع، ثم باليل، أتبعه نم وهوالصياح، الإنسان عند بالأهم ه -ص1تاوا وألمتن ؤآلشنش أثةا 

•التاس مصالح اب جيلا-لحوالقمر أما وتيرث٠ الشمس، وهي الإصباح معد الليل، 
)الذي(الوصول الاسم ثم )هوإ، بالضمير وأتى افه، وحدانية إثبات ق وماتل الدلائل كل — ٤ 

بمصالحالعليم اض هو اتاء إنزال، تقرير متبب أة وتأك؛اد للحصر ه ماء همآكئ'آذزدلأآكثني وؤ 
عبادْ.

البيانيةواللفتة ْتتظم. محكم تنام، ؤ، واب،ال الخلال بغ، جنت، الدح كونه ق اف قدرة دلأتل ~ ٥ 

•والإشكال الالساس يفيد ما أكثر  ٠٠®اشتبه والفعل الاشتباه، من ه م£شهاولإثثيم ؤق 
إؤ،ذلك ألتم، صواء ثيئ؛ز،، التشابه؛؛ن يفيد ما فأممر التشابه أما التبى. بمعتى عئ اشتبه الثيء هدا يقال،ث 

عنفيتحدث حلقه، ق الباهرة وأياته قدرته عل الدلالة الأية محيا3، ؤ، افه وي؛يرت، يود• لر أم الأل؛جامرا 
منهفآحمج _(•*، كل سالت، به فآحرج ماء، ياء المز< أنزل أئه إل، فيشتر ااشادتv، إنبات  ijالأول، الراحل 
فهولنظر، تآمل، دفة إلؤ محتاج الرحلة هدْ ؤ، والشامحت، والإنبات. المو عملية نيل إل مشثرآ حضرآ، 

ؤمسمحمادمحٌثثحءه،قال• أن بعد الأنفيار الحهم، لمش ولدا وشكله؛ نوعه فيلتبى اشتباه، رحلة مق 
والاعتبار.للتأمل دعوة هده ومؤوءه. أقص وثلثوأإلر 

والزيتونوالأعناب، اكخل، من كل يار إل، التراكبؤ، الخئ، من اثنحز التسلسل هذا حاء ٦— 
{.٦٩٦ص النجار، زغلولر اككضر )•مالاهمت، ولأنعامه. للإنسان الأساسي الغداء أنولع كل ليجهع والرمان؛ 

الوادمنها "مج الخضراء اس هذه وأن حضراء، مادة البات ز أق البات عيإء اكتشف - ٧ 

لاسم والزروع•)ا>ءجاذ والأشجار للمار الكونة الواد حيع ككؤين أماس هي الش الكربوهيدراتية 
صء٩(.الملح: العزيز ب بن الذ مد دالة: المرمث 
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عثايميك ثتءينث ظ سهم وشح شي إئ ثمبجأ وقمقم ثلن قجء .مي جثأوأ-وؤ
يهومحقيمل متنؤته قت ^٠ يؤ ؤإد؛ لث« عؤ0 آئ وأيري!و( آلقثتلأت بيغ أو؟ تيمزنى 
وهويمق<َؤوةرنوةمدوْ ْءكفي ر3لإلآ،إلتإلأهو-كنبي أو'د:ل؛ظمآئه عيم ح؛'سء 

قدءءما-قحو?^؟ وهوأشنيم ألأنحثت لاثنؤ؛=كئآلآصنروهوديقِ ّيىؤوءًكيإا'ؤ؟ 
دكك.لدثشأؤآ ثمحنيفل عوم أثأ وتآ تقها محق وتى ثلننسه، أبمز متن يذم ين بمثار 

ه١؛^؟ بملموك^ إعوً تهشنم درست ؤيموزأ مدناآ'لآنيا 
الممثرث

عادةمن لم نيتوا ف،ا وطاعتهم يعياد؛بم وذلك العيادة؛ ق تعال ف شركاء الخى وجعلوا ~ ١ "* 
ضلالهمومن لثن؟ أد صنم من أوالمود العابد سواء حالقهم، وهو ءيرْ به يشركون وكيف الأصنام، 

ورورآمنهم.بهثيبا وصفوه منزهعئا واف البتينواينايتؤ، ف اختلقوا أمم وعثهموجهلهمت 
٠١٠ تكنولر ولد، له يكون كيف ابق، مثال غير عل والأرصس موامت، الحلق ومال ئارك واف ١ 

مواُت،الق قيء عليه قنفى لا العن«م، من ئيء كل وهوحالق، ثيء، كمثله ليس أحد، قرئ قاف زوجة؟ له 
الأرض-ولأل، 

لأل،فاعيدوْ ريكم، هو ثيء لكل والخالق والأرخى، السموائت، حلق الذي اش ذلكم إف ~ ١  ٠٢
بشه•الكون يدير حلقه أحدمن إل محاج لا وحفيفي، وكيل ثيء كل وهوعل للعبادة، تحق م

الزمانفهوفوق به، نحيهد أن الدنيا الأبصارق فلاسمملح الكون، ق قيء كمثله ليي هك واف — ١ ٠ "١ 

وافلعليفقال^١^ؤثمحآغ*ءزةتيأهإك^،؛١^؟ه الأحرهفإفالوممح،يروندبمم، أمان(والكان، 
بأفعالهم.خبثر بعياله، 

حدحا،واسمر حا، ١،^ فتى موصحة، و؛راهيرت، وجمج صائر ٠ الناس أيأا جاءكم"■ قد ٠ ١ ٠ ٤ 
أحميبرمح عليكم أنا وما ه، نفعل فضرره بمدبما، تمر يولر عنها أعرخى ومي لنفسه، فقعه 

رالته.0سلح اش من رسول أنا وإث،ا أءءاركم، علتكم 
أماالتقيم، والصراط للهدى اسالثن الاس لهداية صومها القرأن ز الآا-ت، صزنا أنما كا - ١ ٠ ٠ 

ورتتيرنالكتاص،؛ أمل من الآيارّت، ئعثمئ، محمد يا ت يقولون فحا، ينتفعوا ولر ئلوحم عمتث، ءس غيرهم 
للمومنن.والحق الهدى الآي١مت، بتصريمخ 
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الفوائد

نمدوم.فه، شركاء الخن من جعلوا فقد الخاملن، عقول تمه ١" 
والصاحة.الشريك عن جلاله حل اف تنزيه ٢" 

الشن.الأخرةنمائه ق وجوازها الدنيا، ل افه رؤأة استحالة ٣" 

النجاة.ؤلريق ل بها أحد لمن تمرة القرأن أيان — ٤ 

ءأثم سآة وؤ خم، هووأفمّا إلنثإلأ ي رمجث٠ ين لللث، يى ما ئ آؤ 
يئنين دعون سوأالديك^،■ وثآُ علتهم؛ختل أشت، ومآ علتهم-جبظا -ح،والثنك< وماأئؤه_أ 

مثئهرئتآ>ثهءِ يغم إق أقف"هملهترم ^j، رس، إمَكلئك، عدوايعم أهوصثئزأأقن 
دماآقو بمد ٢^>-!، إسا هأثق لتومأن ^ ١٠تيم ^١٠ين آبمتنيهر جهد أقي وآمثوأ ?^٢ تملويز 
ٌَ،رآيق هقيثوأأيق ثن وأبج؛تهمئا أقدتثم ؤمنب لايفيئون.ر •بمآءت أ>هآ,إدا دثعؤم 

بمهؤن"؛©؟هصن؛ن يبمدرمم 
التفر:

معه،شريلئ، لا بالكون هوالتفرد واف الكريم، وهوالقرآن ربااثا، من الوحي — محمد يا — اثح — ١ ٠ ٦ 
الباطلةودعواهم الشرين عن وأغرض وذكره، اش بعاده اشتغل بل تبمم، وحاطرك هيلث، تشغل ولا 

الكاذبة.

إنالحكمة فله يسألون، وهم يفعل، عيا يسأل لا ونحتاره، يشاؤه فيإ والحكمة الشيثة له اف إى — ١  ٠٧
ولكنهكاللأتكة، مؤمنين الشر عنلق بأن إشراكهم عدم ~ محمد يا ~ اف شاء ولو الضلال، ق تركهم 
صفةاف أءعلاْ قد الكون هدا ق الإنسان لأن والفسق، والطاعة والكفر، للإي،ان مستعدين حلمهم 

ولأتمككاختيارا؛ بل أوقهرأ، اف عن غصا لا احتيارآ، اف آتاه با سل كل يفعل لن،ا فالكافر الأخيار، 
ربلثه.عن قبلغ أنت، إثا ومصالحهم؛ أمورهم عل قثإ ولنث، اف، عدابه من لهم حاففلآ تكون أن 

يلتمح،دتريع، ائب، الشركئن عن الإعراض وهو افه، إل الدعوه ل حكيأ منهجا اف i؛_ - ١  ٠٨
اش.س، عل الشركين أولئلث، انم، هدا محمل أن محافة الشركين؛ يئبواآلهة ألا أمروا وقد بالومتين، 

اشلثب ئردعة لألهتهم الومنين ثب فيكون ملم، بغير واعتداء -^ ٧٠
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تجنمجمحصقاءؤساإلإك
ثآلجنآلإنى عدواسثهلن هأ لجته أؤآ ؛،٥٠^؛؛ آثم" نثاء 
.؟ستحى> وما ثدرئم ثملا ما رهق تاء وؤ •ع،ودأ ُلي >يعثئ بممن إق تتصثم يحو< 

آثثت.؟ مئىمث> وتثلمّمأمائم ك>أمحعمحوةبموْ ^؛؛c أفيئه دلمحّتيلخم 
آئتايلأآسحن اوفسمح أتدإفيٍئز 

هتاوشلألأخذدؤىl^تمء
ييعدزالأسيئ٢^٠^ ش بج-محث ؤس.>آمحدبجا ش مغر ^٢١٤ أوأُ وئوآلت-ئآءثد 

■المار 

إليهمفنزلنا حارقة، يمعجزايت، جئناهم — الثامنة والقدرة الك١مالة العظمة من لنا نا — أثما ولو — ١ ١ ١ 
المجراتمن ائترحوه يا ثيء كل لهم وجعنا يكلموهم، الوني لهم وأحييتا عيانا، فرأوهم الملائكة، 
المشركنهؤلاء أكثر ولكن تعال، افه بمثيثة إلا يومتوا لم عيانا ورأوها عليهم، فعرصت، وعيرها، 
الخق.ائاع إل الصحيح الطريق محهلمون 

الإنس،شياطين، من أعداء ئللث، نٍى لكل جعلنا الشركين،، من بأعداء ايتلميناك ما ومثل — ١ ١ ٣ —  ١١٢
مىليغر اياطل؛ يزين، الذي القوو لعض بعضهم يوسوس ا-بمرا مردة ومن، الكفر، وروماء كالحرة 

دكّي3،لإقدبون■، وما ماركهم ذلك، فعلموا ما تعال اف أراد ولو تعال• باض الإيعاز عنه فينصرف، ثمعه، 
منها.وليزدادوا والأنام، ا-لحرائم من بوا وليكتالباطل، هذا وليرصوا ميلا، الكفار ئلويتؤ اركذمح-،« ه؛وا إل 

القرآنإليكم أنزل، الذي وهو تعال، اف غثر وبينكم بيتي حكأ أطل—، هل اف: رسول، يا قل — ١ ١ ٤ 
يدركونوالإنجيل، التوراة آتيناهم والذين، والضلال،؟ الها-ى فيه ومسا للحق،، ومتضمتا ملأسا العظيم 

•الحق، ذللث، لايعلمون، هؤلاء أن الشاهمن، من فلاتكوثن بالحق، ءالاائ< منرل القرآن، ه،وا أف يقينا 
يئي-رفلن، فهو^-j،، الأحكام من به أمر وما فهوصن.يى، به، أحبر فيئا تعال افه كلمة ونحممت، — ١ ١ ٥ 
العليم؛الأفعال،•للأهوال،، مح السبحانه واش وأحكامه. كلامه ز ثي أن، أحد 

الظتونإلا الدثن أمر j يثعون ما تعال• الله دين، ص، بجلوك والحت، الإض أكثر ثهيغ وإن - ١ ١ ٦ 
يكد؛وزا.إلا هم وما الاباء، تقليد عن المنقولة الباطلة 

•ايق، اش دين، إل اهتلءوا وهوأعلم؛الذ«ين الهد.اية، ءسيل عن بالصالح، أعلم حالثإلثه إن، — ١ ١ ٧ 
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والأ،سباظتIالفوائد 

فأنزلطلتهم، ه اش أجاب لو في،ا الكافرين حال ق تشل مأمر عن إ-تحار ( ١١١)الأية ي — ١ 
لنفهم مواجهة، فعاسوه طلبوْ قيء كل لهم ومع فئموهم، الوني لهم وأحيا اياء، من اللأتكة إليهم 

افداية.له اض ثاء إلامن محمدقو، إليه دعامم ط يعملوا ولن يصدقوا، 

ذلك،،ماله من الأساء اينخإ فقد اف؛ سل عن وصدهم الأعداء بكد قو سه افه ابتل ك،ا ٢- 
أنصاراولياطل أعداء، للأنبياء جنيه ق تعال افه حكمة ومن وأوليائه. أنياته ق تعال اض سه فالأبتلأء 

ا-لحامل.من والعاقل الكاذمح،، من ليتميزالصادي الابتلاءوالتمحيص؛ لعياله لتحصل إليه؛ ئائمين؛الدعوة 

كلوفي، الأموي، من أمر كل في، قك اش همع وهوتحكيم والشول، التلقي في، الصحيح النهج بياذ "١" 
إليرشدنا الذي وهوالئرقاذ واليزاذ، فهوالخآقم اف، همإ إل فيها نحتكم وأفكاد دؤمح، من إلينا يرد ما 

الحمح،•

تعال.افه عند من مول والإنجيل التوراة أى الكتاب أهل يلم بياف ٤" 
وباقية.محققة تعال افه أحكام بأف الشرمخ، ~ ٠ 

الدلهئة.وا-رثهلود_، الستمرة، والمكاد التتايعة، الفتن من مئ حمى وشعبه بأركانه الإياف ٦" 
 ~U صلائم،وثاع ، ٠٠٠٥٠^'قثز مهياوالأهواء، والبيع والضلال الكفر أهل عليه الاغترار؛،ا نحب
الزوال.إل مصرهم فإى شوكتهم؛ وقؤث 
للدلالةه تئرم>كلأ قولهتؤماهم ق الامحمك بالخملة الوصول صلة ق ءا'شورتُجيء اين، هال، ٨" 

(.١ • U/ )التحريرواكؤمحر: فيه،؛. ونامم الاقتراف،، ذللئ، في، تم؛كغهم عل 

فهوالإنكار، محل هو المفعول لأن ؤآدثخر_ره؛ عف ؤ *تقديم عاشور: اين، ئال، ٩" 
(.١ ١ U/ واكممحر: )التحرير الإنكاري*• الاستفهام همزة بموالأة الحقينر 
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.ثثامحآألأأحأِثذكص
إذبغيرعلٍِ اهوايهر ول)ا'ىئألضانن إيع ماآصطررض إلا علمجمم تا-حزم لكم ضتل وند علتي ألتي 

أك؛؛دتثاككستو١0؛^؟ودروأظهزآلإئروباإثثآُإة التمتين هوأعثم ربمك> 
ثو-مدتآلشتطيرت> وآف كنى وإددُ ودئِآستذأقوعنته ^١ دأهء؛كلوأ يمتفوث بثاَكازأ 

لثُم_راجثلنا -وتبحقتتف* .'أوثز؛اث و١ئآئستزمل3ة؛ذلإؤر0 ^^آده1دثيدوم 
ماَكاموأؤتتقتيٍن رتن نس؛ئاتجج أشكت ق ث!،ثأ فيآلثاير<كنن مي، يتمي 

ومايمهظتوذضهآ تءجربمهثا,تًطروأ وكق.لكجعداؤدرتقآًكؤ سزنك.ا 

 Iأق؛"أف رشق وف ثا شد يون حئ ؤيى لن ؤأ  ١٤يهمءاثة يإدا،٠ ^^٢ وماد-محة ئأفنيهم ال
شدديتاكازأصغارعندأهووعداب يمنموأ آك؛إث متنيث فياسثاكهء عتمق لن1نأتش 

تثمحثء©<
تالنزول سب — ١ ١ ٨ 

ولانقتل، ما أنأكل اه رسول يا فقالوا: هو الشءًر أناس أتى قال: صهإ اض رصي عياس بن اش عيد عن 

ةوله:ؤوإنآشتئرئرإل ه ثاثتمء•ؤ؛ؤتي هم أش افه;فأنزل اف؟ يقتل ما نأكل 
 o^بيوصححع الأنعام، صورة باب اصر، كتاب ٣- • ٦ ٩ برقم ٢ ٦ ٤ — ٢  ٦٣ْ/ نن المق الترمذي )احرجه ه. إمإ^؛؛؛؛uالآ

الترمذي(.ّنن ح؛ح صل 

التمسير:

مصدقنكسم إن الدح، عند عليها تعاد افّ اسم يكر ام الذياتح من ~ المؤمنون أبما ~ فتمملوا 
تعال.اش بأحكام 

حالل إلا علميكم حرم ما لكم اف وصح وقد علميه، تعال افه ام ذكر ئ تأكلوا أن الماخ وما — ١ ١ ٩ 
اتياعم، الحق؛ عن تتحرقون الكئار س كثثرآ وإ0 ~ المائدة سورة مطلع ق تقدم كإ - الضرورة؟ 

الخقومحايتجاوزون يالذين أعلم هو ~ افه رسول يا ~ ريك إة دليل• ولا حجة بغير الشيطان ثزغات< 
والأذكام.

ؤ،يقعون الذين إن بالقلوب• والخفية بالخوايح، القلاهرة الأنام خميع — الناس أبما — ودعوا — ١ ٢ ٠ 
الخبيثة.أع،الهم بس، بعاقيون؛العاصي 
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ذلكخالف وقى عليه• افه امم يدكر أولر تعال، اش لغير ذبح ئ ~ الومنون أبما ~ تأكلوا ولا ~ ١ ٢ ١ 
زليجادلوكم أعوامم، نفوس ق ليوّوّون وا-بمن الإنس شياطض محإة تعال• افه طاعة عن حادج فإثه 

الشرك.كبيرة ق ونمم فمد الميتة أكل إباحة اعتقاد ي أطعتموهم وإن الميتة• أكل إباحة 
والداه،العالم بنور فأحييناْ الكفر، ظيات حشم ق مقتا له تعال اف مداية ئل كان ثى أو — ١ ٢ ٢ 

سخثطما ومثل منها؟ التخلص عل يقدر لا الكفر ظلءارت٠ ق هوغارق كمي الناس، بين طريقه له بميء 
الخرائم.س يقترفون كانوا ما حثنا الكافر، هد.ا 

ليمكروامحرميها؛ عتاة مدينة كل ق جتاكا الإسلام، عن الناس يصئ.ون الكفر زعإء جعلنا وكيا ~ ١  ٢٣
ذلكصزر أف يد-دون دلا هم، بأنفإلا هكزهم بميق وْا العصيان، عل والإصرار الإيان عن ؛الصت• فيها

صد.هممن صؤ ولا أذى ييحقه لا جو الشءً، لأل القصر؛ بصيغة ®وجيء عاشور: ابن فال عليهم• تحسي، 
النار®.بعذاب الأخرة وق والأمر، القتل بعذاب الدنيا ق الماكرين، الضؤ ؤيلمخى ايباعه، عن الناس 

(.واضم:ب/٩٣)التحرير 

وقالواوآصزوا، اعترضوا جؤ صدئ4 عل دالة حجة جاءمم وإذا عنائهم، ق الكفر زعاء ء-ادمح، " ١٢٤
مهددآعليهم افه فرد الرسل• كمية والمعجزة البوة الثه يعهلينا حك، برسالتلثح صت•3، لن ءل قولا 

الأم؛شديد وعذاب ودو خري المتكبرين هؤلاء ميصمت، للرسالة، أهل هو بتي أعلم اطه لهم: وموبخا 
وإبما-ثآءدهترءاثةؤ تعال؛ رائوله الشئميهلي: الشيخ قال تعال• افه إل للا-ءوْ التواصل كيع-هم بس، 

أتت،ي ٠^، الملائكة؛١^١تأتيهم حش يؤمنوا لن أثيم يعنون ه يز(اش ثاأوف ■حكاُثف،يثل محي أن لدأ  ١٤
^وقادآقبملأةبجىكأتثا أحر، آياُي، ؤ، تحال كاب4ه ايّّر،، 

[الآية«.٩٢يم]الإصراء;ملأ ^نميكة 
حلقهحين واف ارماله، س اف لراد مناسبة حنقه ؤئلؤ، الرسول أف مل *فالأية؛•اله عاشور؛ ابن وقال 

(.U٤٢/ )التحريروالصير: سيرسله®. بأثه عالي 
والأسياطاي،:اكواىل 

•تمال افه اسم عليها يكر الش الدباح إباحة ~ ١ 
التجاربمن ّتوايت، ثلامحث، موري؛٠،• طثي فريت، ُرئوصل الخبال؛ جيل ■محمل• اللءكتور قال ٢" 
الطريقة،بنقص دد-؛ح اهم، ارن-؛اح ح ومقارنتها عليها، افه اسم يكر الش الذباح بع، الفرق، لىراّة 

ذبائحعل اكبر( اف اش، م )باف اسم وؤر أهميه الأبحاث وأ'كد'-ت، عليها. اض اسم ذآثر بدون ولكي، 
تسميةبدون الذبؤح اللحم ٍج نأف الخبرية المقلهرية النتائج أست، فقد ذبحها، لحظة والهليور الأنعام 
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ماليئةأما ا-إكرئومية والوراعات الشيجية والاحسارات الظهرية الفحوصات حلال من وتكبير، 

للامتهلأكيصي^ لا الزرقة إل يميل قاتم أحمر اللحم ولون يالدماء، ومحنقثة الجرامحيم، بمتعمرات 
علنسيجه محتوي ولا وصحيا، ا-بمراثيم من تماما حاليا عليه الكز اللحم كان بيتها صحي( )غير البشري 
قالبارك الأصحى عيد يمتاسبة يدح اض الأضاحي لحوم أف لوحثل وقد وسليم• طبيعي ولونه الدماء، 

مباركةإما حستخ الطعم، ولديدْ صحثة تكون زالح^( الخرام البلد ق ولأميها كافة، السلمين بلاد 
الشريف.والكان الباركة الأيام هذْ j مكان كل من عليها افه اسم وذم بالتكبثرات، 

ؤولأغحكاوأيثاودؤآسُه، عكه أش متا^١ ١۵^^١٥عنهها اطه رصي عباس ابن عن ٣" 
٥[.ه ت قال ذللث، من وامتشى فنح، ه علته آته 

١^٥١٧>ض من ( ٢٨٢المناس)ا</ ل المهض واخرحه الكتاب، أمل وذيائح باب الأضاحي، كتاب  ٢٨١٧٢٠٤^)المتن 
داود(.أب سن صحيح ق الأيياي وحته يه، 

الإيهان.مق؛تضيات من الشرعية يالأحكام العمل ٤— 
الضلال.ومزالق الفتن، من ونجاة عصمة تعال الله التمثك؛شرع — ٥ 
أويطمعمحبته يدعي وكيف عنه، افه مى ما ي، محنتفائه رصاه ق ؤتتغ تعال افه محبة ق يرغب ش ~ ٦ 

طريقه؟عن ناكب هديه، لغير متح معصيته، عل مقيم منهجه، عن بعيد وهو يه حق 
التنديدلزيادة يكونه، الدين إف ت يقل م إذ إضماره؛ مقام ل الإثم لمقل ررإظهار عاشور: ابن قال ٧- 
(.U٣٩/ و\سموو.' ا>ستقراراا.)اكحرير أكمل القامع ذهن ق ولبستم يالإثم، 
شياطينمن الثرصون أدءياؤْ ويزيدها الإسلام، أعداء يثيرها التي الشبهات من تعال افه تحذير ٨- 
ااغئاء.الشريعة ق لثئدحوا منبعض؛ ويتلمفهايعصهم والخن، الإنس 

كانمن بحال الإسلام إل صار أن يعد الملم حال شثه إذ بديعآ؛ التشبيه راحاء عاشور: ابن قال — ٩ 
(.U٣٤/ )الحريروالمير: والباطل،؛. الحؤ بين التمييز دون محول الشرك فان كالئتج، الإفادة عديم الخير، عديم 

ولوبملح، لا ومي لها، بملح من يعلم افه ولكي ولا؛التشهي، يالأماي سال محا ليست، الزمالة - ١ ٠ 
لأرسله.لجاوأرادإرساله يصلح مى علم 
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رج1- م؛ثتقا ُ مثدرء ثتمل يتيلأُ يحدآن ومن ِلأسض صثدرْر يئمح يهر يند آيا يردأقث ن فؤ 
ثُمحنوث.وساؤهك صظث\^ثثفي٢صLلآ 

دارآيثأتيعندتتئمثكوولتهءِيثاليرمهدَؤؤفاؤآم محبمثث^متمثثدصاliآلآجم 
يىأؤلثاؤ،اثم وثاد من'الإمن ذتفوث ثد ثعثزممتير محقثئتِ ^٢ ?وأ َ؛كاؤأتنثأون 

محصم،ذملآليثا
يثععشر?ع؟ ك§ستون سثثايتآكازأ يتمنألْلنإماأن همل علمثد?ؤ؟ عث مثاءأثؤإذتبم،- 

وأ ١٥ثدأيوتقم ٤^١٠ ومذروئن ءايه كبمتفم يققون رتل؛1؛^؛ أذم آلتِ والأمن آلي 
ما. ءكهٍمى ؤتءكاؤأ >آهثآآييجم دثأ-دوأ وءثدةمآليو؛آثتا عقآآسثآ ثؤدئآ 

ريشوثا عثتماوأ درجشق,منا و؟دإه=قؤ، ءثيزن ^٥^^١ ثم آلمك، ٠^^٠ ذورتمى 
منوئ1ثىما تدههظم تكتثآ إن دوآلثنثؤ أني؛ إوهك عثثاثت_ثأودك سنغي 

ماومحثئث<لآتأثوأإنكن ءا-كثمءث> مري دركثق ين ماثثاءكآ1طءظم >ما5ءظم 

التفرت

زسكه أن يرذ ومن للإسلام، رحأ نبطا صدره عبمل للإي،ان يوص أن اف يرد فتى " ١٢٥
متقمىصعد، كالٍا معوية ينتمي فإه ابء، بمعد من كحال، مكتوما، منقما صدره محعل الضلالة 

الحداي،تعال اف يرسل كيلك المحدة. الخالة هده ل الكافرين صدور بجعل دككا أنفاسه، لتتلاشى صدره، 
سحاته.يه يصدئون لا الدين عل لايطاق، الدي 

الآ؛اُت،بقا ئد ربلئج، من العظم الدين هو - محمر يا - عليه أتت الذي الدين وهدا - ١٢٧- ١٢٦
علبالتكريم أمولهم يتول لحم عند ايق وجزاوهم منها، وينتفعون حا، يتعقلون لقوم دالرشة السموعة 

الطيبة.أعالهم 
رغبتكمحققتم قد للجن: فيقول، والخن الإنس بجمع حغ، القيامة يوم افتعالبتبآحواره يدثر — ١  ٢٨

منبعضنا ١^^ قع ربتا يا اف: إل معتذرين الإنس من أمبمارمم وءال، الإنس. من كبير حشد صلأل، إل 
فزدالحابر. هال.ا أزف ثم الال.نيا، الحياة بانقضاء كا حديثه الذي الومت، وبلعنا الدنيا، بشهوات بعضى 
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قخلوده عدم برحمته تعال الله شاء قى إلا أيد! فيها ماكين منزلكم، جهنم نار اسأحرت اعتدارهم عليهم 
عليم؛أْورمم-حلقه، ندبثر ي حكيم اف ربك الوحدين-إف عماه من جهنم 

علبعضهم والخن الإنس من الظال؛ن نتشي ببعض، بعضهم والخن الإض متمه تمقح وكا - ١  ٢٩
•الدنوي، ارتكابهم بب عاجلة عقوبة الدنيا؛ ق يعصى 

يأتكمأل؛ ؛ ٢٠٠^؛ومتكرأ لهم، موبخا القيامة يوم عذاي، من والخن الإنس كفرة تعال اض عئوف — ١ ٣ ٠ 
الحساب؟يوم العذاب مواجهة وكؤفونكم ايزلة، آياي عليكم يتلون الخن من ودعاة الإنس من رسل 

وشهواما،الدنيا الحياة نيتة هؤلاء وحدعث، رسالأتلث،، بلغونا قد الرسل بأف أمررنا بل معترمزت أجابوا 
الرز.مم؛واأوس، همأيم أنفووواعل 

بلدةيدمر ول؛ تعال، الله دعوة ثتلئه لر إن أحد يواحد لئلا الرمل؛ إرسال من العظيم الأمر ذلك، —  ١١٣
ُيمندبم،مهؤفلم آن ئؤش ؤ تعال; ا>ةوله ااثتقيطيث الشخ قال والعير. والأيات بالرسل ندكير دون 

ة؛لك،لا أته ت والعض الخالية، الخملة عل منصئ، الكريمة الأية مده ق النص ه عمملون وأملها بمم آلمى 
الرسلغة ألعل والإنذار الإعذار بعد إلا أسآ ثبمللث، لا ل إنذارهم، سم أي: غفلتهم، جال ق قومآ 

كقوله:^^٦٤،مثييؤثحئمحدثث~ههكثيرة آيات، ق العض هدا ي؛_ وسلامه، افه صلوارت، عليهم 
[،١  ٦٥اء: ]النه آلننل بمل -صحه آلده عق للهأيى ؤلأ مبثرن رتلا ؤ وقوله: [، ١٥: ٠١٨١]

؛Y[«.]فاطر: ه إلا أثق مذ ؤو1ن وةولهت 
بغافلربلث، وما ومعصيتهم. طاعتهم ؛حي، واكار، الختة ق درجامئ، والإنس الخن من ولكل - ١  ٣٢

والشر.اءيرّ من يفعلون مما قيء عن 
بقومؤيأيت، يهلككم، يشأ إن ثيء، كل وسنتح رحمة ذو حلقه، حمح عن الغتي ودبلنا ~  ١٣٣

لكم.ساشن قوم تنل من .كم أوجا.ما مثل إهلاككم، من؛عي. ثفلفونكم 
تعال.افه ^١^، من ولنئملتوا وقوعه، من لابد والعقاب البعث، من توعدون ما إل ~ ١ ٣ ٤ 

والامحباطات:الفوائد 

•ميت، قلب ل متراكمة ءلل،ات، فاثه الكفر أما الدروب، وضياء ونورالصائر القلومت، الإي،اذحياه ■ "١ 
الرشادسبيل عن ٌصئ. مم من الجرمن أكابر صنيع الإعراض: ودواعي الصدود أسباب من ٢- 

نفوسهمنحمله وما وجهالة، وحسد كز من صدورهم ز ما صدودهم أساص، ومن واسشداد. وطغيان 
حاطثة.ومفاهيم مائية، مطامخ من 
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التامحسأصفى هم فالرسل عياده، محن يشاء من محيا القه محنهتى ربانية، ورحمة إئية منحة التيوة ٣"" 
ف.وأحارئؤهم حلقا، وأحسنهم محعدنآ، 

ذللث،اض علم صادقا، فيها ورغب الهداية، طي، فتى والإصلأل، الهيابة ق تعال اض محنة بيان ~ ٤ 
عليهوفثحتط ،  ١٠٢٠أمحجاله ت؛يآمت، إليها، وأحلي الغواية، ت، طلومن جاث|ا، أٌله وهيأ طرقها له فهل مته، 

أبو,اما•
كل،اهنم،، الخوي الضغط أى وهو القران، ق العلمي الإعجاز من نؤع عل الكريمة الأية دلت، ه~ 

لد1رحةمل حش صدره صاق الياء إل صعن كليأ الإنان وأن يتلاشى، حش ا"بمو ل الإنسان ارتفع 
هداعل دليل القرأن نرول، عند معروفة تكن لر ام الحية الخالة -ءاوْ العصية الخالة فتشيه الاحتاق، 
الملحق.ل كيا لأعل، المعود عند الأكحن نقمى مراحل توضح صورة ويتظرت الإعجاز. 

وسوء،مكرو0 كل من والسلامة والأمان، الأمن دار اللام؛ يدار الومتينر عبادْ تعال اش بئر ا*~ 
والرزايا.والهموم والبلايا الآفا>تا حمح من والعافية 

 ~U مغهاتالإلهية السنن من جلة إل إثارْ بممثاه بمنيرآلْليه قول، ؤ تعال؛ قوله ق
منوهن.ا مهلا•محهم٠ إل والوصول مارثّهم لتحقيق الظلمة وينعاون الكمرة، ينامر إي الولاء؛ محنة أس" 

لهم.اتدراج الأٌباب 
دامفلو يقهم، حمكن اعشار دون بعصا يعمهم يل الثللمة، يتعاقٌبج إي والتد.اول،؛ العافب محنة ب~ 

يلاكار، يحول ق يتعاقيون كذرلئ، افه، سنن عن الغفلة ولكنها إليهم، وصل لما سبقهم لتي الللث، 
لحولها.ق بعضا بعضهم 

تعالافه رحمة من وهذا ؛الفلال؛ن. وهلاك يعمى، عف بعضهم الثللمة سلط التسلعد؛ ته حم— ج 

بالظلمة.الفللمه يدغ أن تمعفين، الم؛مادْ 
ئات.ي>ء=ظم يئ ود1تيم، يدد1بمظلم تثتأ ؤإن تعال؛ قوله ق إلها المشار وهي الاستبدال؛ سنة د~ 

تكآء4.
وءدره.افه رحمة من وذللث، ال٠اJربالخهل، قاعدة إئيايت، ( ١٣١)الأية ق ٨— 
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آلدايعتمت لق يرمش تعدمو>ت-س ئسوف عثايل إي ككاي؛ظم آملخأؤ لثؤ 
ثمالوأوألآةمسمِتياثا ١^٣>^، ددأيرئت> سترع^-?ع؟وجمدأتيسا 

ؤمثاأش إل يمسل ثتلأ كأمدءكايج؛؛ ,كؤبيكافماحكانى مثدا.فوإنءسمهن 

و»=كدأؤك>?^؟ يحهكمؤيت ما نتثاث ثرء=كادهن لزن_ح صل ئهو ِش يتتقارثت• 
ويثتليثوأويرندوئ_؛إ ^>شلآولضيإدءثاؤىإ 

ظث.;ثاوأمحءصس
عهكوأةثثلأهثمحآع٢ش ْلهؤيى وأفءِممث إلا حجثلأبملحهثا 

أدتمثو_هثتده بملون ى ما وت_اأوأ طامأسءغتجتتت يما "سجربهر عكي آمتاء 
قتمحيقلأسجزيرثهنرنيؤ ؤإن ^٤٥؛^^؛ءق ^^٤٢ ٥٥هكة,

م\ذنٍعك\ علم ؛؛ »«jAئتلوأ حيأتأثميا قد أؤآ ؤئ حبمتضم وبممهلمجإلآ» 
?^رهمهتديى د=قامأ وم\ صتلخأ 

النفيرت

ثانفإف كفركم، عل ا>سمؤوا ياقوم ت مهددآلهم قريش كمار من لقومك — الشي أيبما يا ~ قل ~ ١ ٣ ٥ 
نزولعند تدركون فوف الكفر، من عله أنتم ما عل تصميمكم ولا؛٠^^٠ ربي(، أمربي( كعا دءوبي( عل 

وشركهم.بتكل.سهم، العتدون لايفلح إيه أنتم؟ أم أنحن الاحرق، ق الحموية العامة لن الماب، 
مماوجعلوا ت لهم وموبما ذللئ،، من، نحدرأ افه أحل، ما نجرثم ق؛، الكمار جرائم عن( تعال( افه تحر — ١  ٣٦

احرسهءأ وجعلوا والهاكغ(، الفقراء عل افه سيل ؤ، ينفقونه مها والأنعام المار من، تعاؤ، افه حلن( 
الم،للوجوه يصزفث فلا لأصنامهم كان قٍا والمرابين(، والخدم لالثت.لإ يصرف الأوثان من، اش لشركاء 
الخكم،هدا م، بئوغيرها. القرابينر من أوثانيم إلر منه يصرفج خاثه تعال( طه كان وما تعال(، اطه شرعها 

همؤمحضته.ود^^ت 

أولادهمهئل، الشركن( لخْعمن،الشياط؛ر( رين(الحكم، الشياثن،ببمذا التزيين(من، ~محيئلط؛ ١٣٧
ولوو١رياءلر،. الحق، بين( فلميفئقوا عليهمديتهم، وليخلعلوا الأياء، هؤلاء ليوئءلو١ العار؛ أو الفقر محاقه 
او\كذب.من محتلمون وما فدعهم أبدآ، دلالثا فعلوا ما تعال اش شاء 
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حرامالشاتان، من وحزث الخيواتات، من أنعام هده وجهلأت نمها قولأ'قثارآ المشركون وقال — ١  ٣٨
ركوبما،حرم وأنعام حجة، غثر من الماطل بزعمهم الأوثان، حدقة من نشاء من إلا أحد يأكلها لا 

تعال،اش عل خلى كذب ذللت، وكل علمتها• اف اسم يذكرون لا لبجها عني• وأنعام عليها، والخمل 
الكدب.مدا م، سعامهم 

ثمأذيبما، ئشق اكي اكاقة وهي نمرة، جع - اليحاثر بطون ي ما مولهم: أيضا ^:٣ محمى -  ١٣٩
المتزوجاتر،الغساء دون للرحال، وهوحلال، لأصتامهم، وألبان أجثة من الثة، وام، وال~ ركوثبما تئرم 

الأحكامهل>ْ عل سعاقيهم ذليثح، ز مشركون اء والتفالرحال، ميا ثلد إذا أما حثا، ثلد إذا وذلك 
بخالمه.علمتم أحكامه، ق حكيم إله اُبمائرة• 

بغثدجهلا أولادهم قتلوا حيتا وأولادهم، دينهم حسروا المشركن هؤلاء أف تعال اف يوكل• — ١ ٤ ٠ 
وماالحق، عن كتثرآ انحرافا انحرفوا إقبمم تعال• اش عل كادبا الله؛ رزقهم ما حلمات عليهم وحرموا حجة، 
له.ولاموهق؛ن الصواب، إل مهتدين كانوا 

والاماطاصالغواني 

والحاقاتالحهل من صروبا ارتمجوا حرم ما واستحلوا الله، أحل ما حرموا الذين المشركون ١~ 
الضالة.والأحكام 

منحلق محا بحانه لله جعلوا أن بحانه، اض عل لألهتهم وإيثارهم وجهلهم كفرهم مى ٢— 
ذهبفإذا بخدمتها، والقائم^ن لشدئتها تضرمحوته ذلك، من نصيا ولألهتهم نمحيبا، دواثبمم ونتاج حزنهم 

ذس.عن غي اف وقالوا: ف، جعلوه ما عته عوضوا ذللث، ق بإنفاقه لألهتهم ما 
رزقهمما وتحريم العلم، وعدم والقامة، الخسران هي: سبعة، بآوصافسر المثرين اش وصم، ٣— 

حصوليق تام ّبثج منها واحي• وكل سبعة، أمور فهل-ْ الاهتداء، وعدم والضلال، اف، عف والافتراء اض، 
(.١٦١النم.)اك؛سرصمازيم/

تب'لر التي البالية والتقاليد الخهلأء، الخاملة تلك ل الصانعة وحقوقها الررؤ،، المرأة يصخ ٤- 
أسرقتجحتى الفواح كرة الخثاح مهيضة وىا؛ستا إلي، الاأأس أرمحب ظلم من فعانحتح عنتها، من المرأة 

شمرالإمحلأم.

التحقيقفيفيد ثابت،، أمر حنرامم أل عل للتنبيه C ١ ٤ ٠ ؤ الأية ق ه ؤمل~ — يالفعل تحقيت، ~ ٥ 
١حسرامم؟ من فيه هم عئا عموا كيف، منهم الثعجيسآ 
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يثهثنحيلقا محآلثيغ ؤآقئد تثث،وثت وعت تموش، حكت آيثأ ١^-^ كو وؤ 
حصمًِلآصت:ازأمحثت

هق1ذئوأ.ثتيمححولأ 

ىما'محمحم \ششثث أث وص م ثضألمآثثينش;آلقًًقمح ١،^؛ 
ءالذ^قريفي<قز أذثق آتقر آقثؤت 'آلإثل وين ؛z^^؟ مثدبم( ^محنتم إن دملمّ ثنيوق 

^وصإذثشذاآشُ

آلموملأتيمحى آق إن علجث %؛٢- آفاس نبجسل محكيك اقي عق آمرئ يثن مذآئث ٤-هتد٦ 
أولماةتفيك>سته أن وطاعمِممئثةتأ .هيثما أحدق لا؟ ?عءهف آفكليختث> 

وثُعاوهإنفميtصملؤغتباغ م1 ل٠ثيريآش صما^-j، لإئةُيحتبؤأؤ شتّمفثاآوينثر 
هه>ئورجمو. 

اكفبرا

مرقومةوأشجار عرائس، عل وْتلقة محمولة أشجار فيها اتن بحلق الذي تعال واه " ١٤١
منثلرْمتشابها والرمان والزيتون، ورائحته، ولونه محنممه ممموعا والريح النخل، وأنشأ كالضاح. سيقاما 
وجعه،ئْلافه عند المروضة زكاته وأحرجوا نضج، إذا ثمر0 من ئوا والحامض. الحلو ين طنمه ونحتلفآ 

المدرين•ثب لا  ٠٥١٤١لالإنفاق،.ولامحددوا 
التاع،عليها نحتل ما وسها ^'i؛،، ما والخم والعز والمر الإيل من لكم تعال اش وحلق - ١  ٤٢
الئعم،هذه من الله أءهلاكم تحا "قلوا الحيدة. المزش لمخ وأوبارما وشعرها صوفها من يستفاد ما ومنها 

اساوةّظاهر عدؤ لكم إثه افه. أحل ما تحريم لكم يزين الذي الشيطان طرائق لكؤا تولا 
حلقفمد جهلهم، ومسئا فم، موبخا فم اض أحل ما حرموا الذين المشركتن عل تعال اض ينكر - ١  ٤٣

امحاالعز دمن وأنش، ذكرأ اثتتن الضأن من وأنش، ذكر من مزدوجة أصناف ث،ائية الأنعام من تعال اش 
اشتملتما عزم أم منهيا؟ الأنين لحزم أم ْتهإ؟ الدَقزين اف ألحزم اف: يارسول، لهم قل وأنش. ذكرأ 
صادفن.كنتم إن ادعائكم أودليل بحجة حرول محزموه. ل؛ نالثإ وكل الأجك؟ من البهلون عليه 
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وتفصيلللأخر. زوج مهما واحد كل وأنش، ذكرأ أي: الأنعام من أزواج ئانية لكم وخلق - ١ ٤ ٤ 
اشأجزم لم: ش وأنش، ذكرأ انمن المر ومن وأنش، ذكرآ انمن الإبل من حلى يل،: كا الثانية هده 

تشهدونحاصرين كتم هل الأجنة؟ من البطون عليه مااشتملت خوب أم الأنين؟ أم منها؟ ااد'كزين 
عنالناس انحراف أجل س اطه عل الكل«ب، اختلق كن ظنا أشد فمص المتري؟ اكحريم ببمدا آمركم جن 

حرماته.عل المعتدين لايوهق اف إ0 حجة؟ بغير تعاد افه شريعة 

وأيالأشياء وبعضى لعباده، تعال افه أحله ما كرة ي؛يرأ، أن قق رسوله تعال اش يأمر " ١٤٥
القرانق إئ اش أوحى فيا أجد لا للناس: قل سبحانه. افه عتد س مصدرها والحرام الحلال أحكام 
نجسفائه خنزير، أولحم مراقا، دما أويكون مد'قاء، غير ميتة يكوف أن إلا أحد عل محرما أوشرابا 'لعاما 

هدهس شيقا يأكل أن حمج فلا هلاكه إل تودي صرورة أصابته فمص تعال• الله لغير يخ أوما تقيد، م
لهغفور اش  ٤٢الهلاك، محه تدغ ام الضرورة قدر متجاوز ولا الحرام، أومتعمد قاصد غير ١لمحئم١ت، 

والخمرالطيور، س لحلب وذي السياع، س ناص-، ذي كل تحريم المشنقة الق س صح وقد به. رحيم 
والكلاب.الأصلة، 

والاسساطامح،:الفوائد 

أهوائهم.حب تعال حرمه ما وأحلوا الله، أحل ما حرموا الدين المشركتن جهالات عل رد ~ ١ 
إحراجئل والزرع النخل من الأم، بجون وأنه حمالها، عند والقار، ارريح محا الزكاة وجوب ٢" 
بعدم.يبقى الذي المال يرش بل الزكاة، س ذللثج عشث، لا وأنه منه، الزكاة 

الحدومحاوره الإسراف صمتها: ؤمى الشيْلانّ خهلوات اتاع عن وشص، بالْليتاج، للتمتع يعوم ٣" 
 )j ،،الحاهلية.أهل يفعل كان كا الله، ■ثرم ما أوتحليل الله، أحل ما وتحريم الإنفاق

أحلما تحريم عف حملتهم وسفاهة، جهالة س عليه كانوا ما وإبطال المشركن، عف الحجة إقامة ~ ٤ 
إلاأسقعكها.حجه ولا أبطلتها، إلا شبهه لهم ثنغ فلم اطه، 

إلومحتكم الأهواء، يركب، من شأن وهدا وتناقضهم. المشركين، ئضارب عف الأيات دلتنح ْ~ 
الواهية.ويثلم؛الأقاويل الخهل، 

والمعزالصأن فإ}؛ المتقاربة، للأنولع تمييزأ التونح 'لريمح، اكفصيل، ؤ، ررئيك عاشور: ابن قال ٦" 
أيضأ«.وتمنحر يذح والمر يئخر، والإبل متقاربة، وايقر والإبل، ~ يذبح وكلاهما ~ متقاربان 

(.٩٦/٧)اكميرداضر:
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 ~U الوعيدمدا استحق ملح، تحريم ي الكذب اش عل اقري تى أن ست، ؛رإذا ت يحققون ١ قال
واللأتكةوالشوات والصمات الذات ومعرفة التوحيد، مسائل ل الكذب اش عل افترى فمن الشديد. 

١(. VUم/ للرازى الك؛ثر التميد )انظر: واشق؛؛. أشد وعيده كان المعاد، وماحث، 

ة(.وال)الكتاب موالوحي والخرام الخلال معرفة طريق ٨" 

عقيمخمتذك والموِ ٢؛؛،^ وبجي حلمر ذك، حًكل تإتح مادنوأ قج عئ دؤ 
ع\زعت4رءشتم ه 1زثائث 'ألوئ أؤ تا-ثثثئ، شيثهتا"للأ 

آلموءّآأثمجىعير يردبأنهر وأسمتولأ يتهمؤ ذو ربهكم ثقل محكدبوك ينيغوف 
■كرئء=كد'بمكدمخمن ولا-حرمن؛ ولا٠١^١ؤذ_\ آس"مآأئئًئ1ثا س_اث أ/وأ'تثمولرآةن؛زاآذئؤإأؤ 

ثئمثثأآن ئممُ علب  litذا'بآتثتأملردثرعندْظم حق( ييرمدؤتِ اق.متث. 
ئتدآمم ض صن. ثني ١^!^^ سمآ-كثم مر عرصوك. آنئر,1^* رإن 
أهواءآلي!س^>ّكنثوأولائئجع ،د مثهثت-معه-^٨٠ شه—دحأ هنذاان حرم أست" آيز دقرسدوك^• آل؛أث 

رتحظمماحرم ^هدسؤى.مح<مملوأآثئ، أ*لآنيرق يكايبتثادالمت-ييؤلجف 
محيلملنو؛ر تث آولشد٠ظم ثنؤآ ولا ل-حثثا وألو؛إدمت كتى يدء آلا عك=ظلم 
الثمساثفيرولا ولاث-رمأآذو-ءءثنرتاْلهثريئهثاوثابمثرنع وءابماهم ررفًظم 
يم،ثقؤقماونأوأُهألميأدهؤ-ممآق؛'إلا 
•الفسبر 

وانماملكلإبل الأصابع، منمج غير الأظفار ذوات من اليهود عل ءثْه U تعال اش ذكر - ١  ٤٦
علعقاب التحريم ذلك يعظم. اختلط أو وأمعائها بظهورها علق ما إلا والغنم المر وشحوم واليط، 

وأخياره.أحكامه ؤ صدقه يوك* نم وعدواثهم، ئثددهم 
ذوخالقكم إن قغددآ: فم فقل إبئ، أوحي فيا والمشركون اليهوة - الض أبما - ثدبك فان - ١  ٤٧

العاصي.ارتكبوا الذين عن يردطاJه أن يملئ ولاأحد بالعقوبة، إذلريعاجلمكم واسعة؛ رحة 
عليهم،ممحرآ ذللئ، عن ومحي—، الشبهات، من المشركون سيقوله غوبا رسوله تعال افه يني " ١٤٨

فاحثيواشيثا. ولأ>مفا ولأآ؛اؤا، نحن أشركا ولا ي U اطه لوأراد المشركون: ميقولر لهم: نوعا 
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التكذيبذلك مثل لم• موبما عليهم اف قرئ تعال، اف بهناعت مكثفون لأمم هذا ق حجة ولا يالقدر، 
تممنزل حمح، ذلك عل واستمروا لهم، السابقون الكفار كدب المشركون، هؤلاء *قديه الذي الخطثد 

هالما؟ نتطهروه الأنعام من •؛رمتم ما عل برهان عندكم هل اف: رسول يا قم قل ا،لوجع. العذاب 
هافه عف إلاتكذبون الحقيقة ق أنتم وما الحهل، عف السي القلي إلاعف افراتكم ق تعتمدون 
شاءفلو والقوة، البيان ل الحق درجاين، أعل بلغت، الش الحجه سبحانه العفليم فلله لهم• قل " ١٤٩

إليه.لهداكم الحي إل حيعا هدايتكم تعال 

والضان•الأنعام تحريم من، به كدبثم ما حرم تعال افه بآف لكم يشهد من إئ أحضروا لهم: قل ~ ١ ٠ ٠ 
كدبواالذين ولا والمشاهدة، المسموعة آياتنا جحدوا الذين اراء ولائثح تصدقهم، فلا شهودأ قدموا فإن 

شركهم•عف محبجردن تعاف، بالي يشركون وهم بالأحرة 
ألات تعال افه حرم ما عليهم ويقرأ الحنر، إل المشركغ، يدعو أن ه رسوله تعال القّ يأمر " ١٠١

خوفاأولادكم تقتلوا ولا والأفعال، بالأقوال للوالدين محسنوا وأن خلوقاته، من شيثا اف عبادة ق ركوا تث 
افهحرم الم، النقص عمدآ تقتلوا ولا والثر، العلن ق الكبائر نحتنبوا وأن البنايته، وأد ق أوالعار الفقر من 

لكيتحريمه؛ وأثد ربكم، به أمنكم الأمما'ت،، من العظيم الأمر ذلك قصاصا. كالقتل بحق إلا قتلها 
دمتحل ءلا ق' افه رسول قال قال- طه4 عود مبن القه عيد عن *أا. وتعملوا ميحانه، أحكامه تفهموا 

الزاق،والثم، بالتئس، النقص ئلأرث،ت بإحدى إلا القه رسول وأل افه إلا إله لا أن يشهد لم مامرئ 
آنؤ ممال: اغ نول باب الديات، كاب -  ٦٨٧٨برقم ٢، • ٩ ؛/ ٢ الخاوي )صحح للجءاءة«. التارك ليبنه والفارق، 

ايلم(.دم يباح؛،، U باب امة، القسكاب - ١  ٦٧٦برتم ١ ٣ ٠ ٢ "ا/ سلم يصحح ه، 

والامشاطات،:الفوائد 

وعدوابم.بنيهم يسسس، اليهود عف افه لشديد ~ ١ 
أئرهم.ؤيثر عنهم، حمفط بل اليهود، عف ثدي كيا عليهم يشا<.د ل؛ إذ الإسلام؛ بآمة افه رحة " ٢ 

والدعرةالشرعية، الأحكام وتقرير الصمحيحن، العقيدة ترسخ الخالدة؛؛ن الوصايا تللئ، خمعتح ٣— 
للْكارمالأخلأء،.

الي١لنان،حكمها وبقر الشرعية، الأحكام مقاصد ئتمل إل دعوة الكريمه الآيا'ت، ئصمنت، ٤" 
والمجتمع.الفص صلاح عف وحرصها والدنيا، اللءين لمصالح ومراعاما 
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القنطوآلمائ١ن ؤبجنسز\ 
\ئؤأدملبمتظمونتهدآش ليك  ١٥محكاك وؤ آعدلوأ متتن ^^١ مثاإلأوسها 0ةم< لا 

آلتيلئثد،ثقعؤأ ولا هآئعزه منتمثا ساهممش ^^"^٤ ددّؤرورى ملءلعلكن وءتسكثما 
عقئماما آلكنثب موسى ءا>نما ثق ممنون تشكم يدء وصكم ئلكم ناسإبجء مش 

ومنياكثبو؟ رنهترقمنون فاء للهم ريحه وهدى ميىُ لتلإ< تلأ ودثه-تنس أمحك1ت 
ينآه\ثكثثء1نتذووأ0١٥ ^6 ثأتقوأهلإ فأبلإ _ آزئ 
ما3قاآندىنبمسدوإنَكطا ٧^١ 

عتهآوصدف آش يثائنت يتنَقدب دسآظلر ويحثه وهدى رنآ=كم من تكن جاءٍظم 
عتريميزن <نجزىآؤن 
الشبثرت

لأموالهم؛والتنمية الصيحة ب بإ إلا اليتامى، بأموال التمحزف ~ الأوصياء أمحأا ~ واحذروا " ١٠٢
زواحتاله طاص بمقدار إلا احدآ نئف لا ؛العدل. والزان الكيل  t^cljاJالوغ، سن إل يملوا حش 
بشفاعت،أو خيرِ أو بشهادة أوئدلون الناس، ي؛ن يه نحكمون قولا قلتم ؤإذا والنواهي، الأوامر اتر 

ذلكم. ١٣اف أم الش العهود بكل وأوموا قرابمكم، ذوي من عله الشهود أو التهم كان ولو فاعدلوا، 
يلدهلئتّ ؤوإدا ت تعال قوله ز عاشور ابن قال تتعثلوا. كي وأؤدْ؛ به وصاكم العظيم الأم 

والتعديل،والقضاء، الشهادة، وهي الكلام بواسطة الناس بين العاملامحت، كل جامع ه' آاصن محكان 
سالعاملأرت،ت ي الأشياء صفاين، عن الخثوة والأخيار الناس، ب؛ن والصلح والثاورة، والتجريح، 

والشتائمالدائح وكذللث، والأييان، والوصايا، الوعود، وق والعيوب، والوحراهمت،، اييعايت،، صفاين، 
١(.٢ ٤ U/ واكهمير: )اكحرض القول«. عن بمدر فيا داخل ذلك فكل كالقدف، 

ولاجهدكم، غاية به ءخئ.وا ارتضا0، الذي افه دين فاه الإيلام، بشريعة تعال اف ووصاكم — ١  ٠٣
العظيمالدين ذلكم دانا. ٠تثرةمين متفرقين ونحعلكم عته، ئضلكم لأيها للإسلام؛ الخالقة الطرق ثيعوا 
عودمبن اممه عد قال ^ ١٠واتل ش عن عاصم، عن حاد، عن العياب. تتقوا لكي به؛ أَكم الذي 
يمينمحلوؤلآعن حط ثم اف((، سيل »من.ا فقال: — عاصم لنا وحطم حيتا، يوما ه افه رسول لنا *حط 
الأية؛تلاهذه ثم يدعوإله'* شيطان منها سيل كل عل نتل وهذه القتل، )١^٥ فقال: له شط وعن ~ ا-محهل 
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ثخيلأسطوط، ثئ،تزأآثثده ؤرث؛ُ الأول، ^٧٠^ محوامخشسمثا ^٧٤ 
،٤ ٣ ٥ / ١ ) مسنده ي أخمد وأحرجه ، ١٩٤برتم ٤ ٨ ٠ / ١ ثره تفي اش الشأحرجه ) ء٠ ه تنقون ل،انم^كم فدع وءنج^م ذمإك^م 

يوالحاكم برب(،  ١٨١\ا صححه)الإحان ي حان وابن الرأي(، احد كرامه ي باب وسه)\الأ\--س والدارهي ( ٤٦٠
(.١٣/ ١ الحة زقللأل الأيام إساد. وحسن الإماءولر،رجاه. صحح الحاكم: قال زيدبه. مادبن ص >ق، •>، ٣ ١ ٨ T/ تدركه ه

اتيناإمراتيلت بمي مل عظمة بنعمة أحبي صيحاته افه إن ذلالث،ت بعد ~ الرسول أبما ~ قل ثم — ١ ٥ ٤ 
كانتن عل والنعمة للكرامة تماما؛ التوراة جؤ موصى — الشاملة والقدرة الكاملة العفلمة من كا ا مل— 

كيوالأحرة؛ الدنيا ق لم ورحة وهداية الدين، ق بموإمرايل إله محاج ما لكل موصحا وبيانا تحنا، 
باليمث،.يصدقوا 

فاسعواالد١رين، ق كثير وحيره نفعه قو، اطه رسول عل بالوحي أنزلناه العفليم القران وهدا ~ ١ ٠ه 
الدائمة.رحمته تنالوا كي نواهيه؛ واحتتاب، أوامره بامتثال تعال افه وخافوا ومواعثله، أحكامه 
ملتا،من والنصارى اليهود عل أنزل ولنءا كتاب، جاءنا ما وتقولوا: لثلأنحتجوا أنزلما. — ١ —٧٥  ١٥٦

اليهودعل أنزل ك،ا المإء، من كتاب علينا أنزل أننا لو تقولوا: أو لمافلين، قراءته عن ئا وإننا 
الخكمة،إل وهداية للأحكام، بيان فيه الكريم القرآن جاءكم فقد الخؤ. إل منهم أهدى دكنا والتماري، 

ستعاقبعتها؟ وأعرض والشاهدة، المسموعة اطه بايايت، كدب كن ظلءأ أعخلم فتى بالأمة، ورحمة 
الإعراصى.ذلك، بب، ثديدأ؛عقابا عنها العرص؛ن 

والأّساءلات،:الفوائد 

فاممواتدّقزوا، إذاتعملوا لأمحم ه؛ ؤدن،زن ثم ه ويدودث ثم ه أك.لأن صيحانه ذكر ~ ١ 
اطه.محارم 

جاءتبعقله، نفلر قد عاقل فيها يح لا الأولي الحرمات كانت، حيث، ومن ه قوله: ق — ٢ 
قال:يتدثر م من العقلاء من فيها يقع وقد شهوات، الأحر والهحرمات ه، ؤلثثفيشؤون العبارة: 

قال:المقوى درجة وتللث، الفضائل، فمل يتممن الكاملة ابادة وركوب ه، ؤلثلتفيئد'ؤثوث 
٤(.• • / ٥ ءط-ت لأبن الوجم الحري )انظر: ه. ئنقون 

فهوالكريم القرآن أما قيء، لكل وتفصيلا أحن الذي عل امحأوتماما موسى عل الموراة نزلت، ٣" 
والعجزةالباقيه.الخالدة، التممه الرسالة 

التامة هداية المستقيم، المراحل إل الهداية محصل وبه وأوسعها، وأبركها العلوم أجل القرآن ■يلم ■ "٤ 
(.٢٨٠ص للسعدي الرمن الكريم سر )انظر: التفدسفين. أفكار ولاإل التكلم؛ن، نحرمحس إل معها تجتلج 
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اللحق،ق ي الشيطان، وسل افتقيم، الصراط محطط ينظر: - ٥ 

ءاييحببمص لأي، يوم ره ءايثب أوئيث>بمص رتمت، أدلأي، هؤك؛ ثبتهم أف اي زيثلثوف مؤ 
?^١١ثتئظئوف آتئْلثوأإما ؤ  ١٥٠- في*إشةا آوكتثغ ^٠٠ ءامثئرين لذهئت ئمثاإقئ١ ث*يثع رمم، 

ةاَةمإبمعلدةكثثم لث<آئومحم سء}٥ ؤ، يتيم لتعن، سيعا 5^>؟ ديمم همما اف٢^■^، 
ومت؛ثُيْللمناؤ؟أكيكنثالآءئئو'ليةها  ٤١٠-وتن ةئ»عثزآمثا.لها ثثثت -أحاء اؤآش 

ءذقنا بنآلمئك؛ن وماَكان ميغا تلاإم2هبم ديناما تستقيم صبمدط لوإك هدُي إئي ئل 
٤ ^^( ٠٥Jسميك ثُ وعثاي\ِشربألتنفينومحماى ودث٠ ،i،؛,'j^ؤآئأأوقفييت، لدء

^۶ بئرمح، ميرواذر؟ إثآُعث؛آءألآُ وثُقكءث،طلش ئيء وئورئ،َؤز، شأعيرآشأبتج،رك 
ونجشظمظغ،آلأزيى ُأو؟وموأمحك، ،^؛؛ ٥٤همه طَقم رئتؤمممحعظِ 

هنموريتم?^؟ ؤإقم سميحآلمام، رمم، ^٤ ما ؤ، ِكتأؤكم ديحتت بمضي مى 
الش<«ذر٠

أوأرواحهم، لعمى اللأتكة بمجيء العذاب مقدمات تأتيهم أن إلا الكدبون هؤلاء يتتثلر ما — ١  ٥٨
الذلك يع فمن القيامة. علامات يعمى أويأبير القيامة، يوم العباد بين المضل أو بالعذاب، ر؛لث، يأزٍا 

أنرّوله تعال اف بأمر الصالح. العمل دول آمنت، أو قبل، من آمنت تكن لر إن إياما نما يي 
القيم.النعيم من تعال اف به دعد ما منتظردن إثا بكم' بمل،  ١٠انتظردا قل ^^^٢' 

منهميتبرأ أن قو ث وأمر والفتن، والتشرذم التمر3، الدين ل يميلون الدين تعال افه يتوعد — ١ ٠ ٩ 
العاصي.من ارتكبوا بيا عنبرهم نم وعقاحم، جزاءهم يتول سوف انه سحاته ؤيوثد أفعالهم، ومن 

أعليقول. سائل سؤال مثار الكلام كان ثءالطته%ا، وعدم منهم التبري عل دلت، ارلما عاشورت ابن قال 
•ه® لل،أش بقوله-ؤلئعام،عم الاستئناف جاء فاذلاش< ؟ عملهح؛ سوء عف جزاءهم يتول أن الرسول 

\(.ir/Uواضر: )التحرير 

بعثرجوزي حنة، حملة بعمل القيامة يوم جاء مى بآل الصالح العمل ق تعال الند ينهم—، —  ١٦•
شيئا.جزائهم من بمقصون لا وهم بمثلها، عومخ سيئة عمل وس سبحانه، منه فضلأ أمثالها، حسنات 
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هتثمتيالإسلام، دين إل بالهداية ائذ اكربمتي إنتي ويقولت بملن قوأن اف رسول تحال افُ يأّْر ~ ١ ٦ ١ 
كانوما التوحيد. عل الثايتة محن الالحشة الثة نس، اثهئو، إبراهيم أسا مئة وسطا، متقيا ديأ 

غثره.تعال اض ْع أشركوا الذين من ل؛رامم 
وماحياق، ق -صر من أقدمه وما وعأادبي، ري بما أصد الي صلاق إن محمد: يا مل - ١ -٣٦  ١٦٢

التوحيدوبيس، العيادة. ق له شريالث، لا ادخالوةارأت،، رب بحق، العيود ض كاله مماق، ق عل اف يقدر 

الأمة.هاوْ من تعال ف حمع مى أول وأنا سبحانه، ري أمرق الكامل العظيم 
غيرأءلاو_، هل لهم: قل للمشركن، موبخآ له، العيادة هده لليي؛قوإحلاصى تمال الله ويوثل — ١ ٦ ٤ 

ولاعليه، الإثم كان إلا معصية ز ان إنأي يع ولا أمورها، ومدبر الخالوقايث، حالق وهو ربا؟ اش 
يومبالحر مصيركم خالقكم إل ثم غيره، بجريمة أحد يواحد فلا أحرى، نقص ذنب بريئة نص تتحمل 
الدين.أمور من فيه نحتلفون كنتم بالذكا متول إحثارآ قيخبدكم القيامة، 
عنالفالأرض، مارة ق حلفاء جعلكم هوالذي ~ ومدرة عظمة من له يا — وحده تعال واف — ١  ٦٠

خالقكمل0 رزقكم• ما ليملكم بعض؛ فوقا والقوة واررزق، العلم ل بعضكم درغ بعضا، بعضكم 
حم.رحيم التائسن، عباده لذنوب لغفور وإيه عصاه، لمن العقاب ريع 

والامتياطات:الفوائد 

ذكر^الأية، مال: ءقوله الفقيطي: الشيح مال - ١ 
فيهوزاد آخر، موصع j، ذس، وذكر القيامة، يوم وملائكته وعلا حل اف إتيان الكريمة الأية هذه ي تمال 

موصحق وذكره [، ٢٢]الفجر: ه ربق، ءاء -وؤ تمال: قوله وهو صفوفا، محيثون الملائكة أن 

ملظزوفإلأ١نؤ تمال: قوله وهو المام، من ظلل j( يأل يعلا جل أثه ب يزاد آحر، 
هنفبما وصف، التي تعال اف صفاين، من هذا ومثل الأية. ٢[ ١ • ]القرة: ه بث'ألمعابدادلفًقه ُأم 

جاءت*•ما دتمرر بما، نو,ٌن، 

محلةوكل ومحكون، حركة وكل وفعل، قول كل بل صاداُت،، إل العادات، بالإخلاص ٢- 

عباده.كلها فحياته تعال، ف هي المؤمن ياة حل 
موانينوإقامة ؤإصلاحها، بتعميرها الأرض ق الخلافة بحق والقيام ه اف عبادة الإنسان مهمة ٣— 
تعال.اف منهج وئق أرجائها ق الرحمة وأركان العدل 

إلعي والوخيرابما، وكونها، تروابما عل الحافظة الأرض: ل الاستخلاف، مقتضيايث، من ٤— 
الكون.هذا خالق مهوتعال تمال، اف منهج داتاع وباهلمها، بما والنهوض إصلاحها 
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المنافع،لسائل وذلك درجات؛ بعض عل بعضهم وذي حلمه، ب؛ن اكفاوت ق تعال الد حكمة — ه 
•في،ابينهم الخدمات وتبادل الاس، بين اكعاون وتحقيق الحياة، ْتفلومة واكتإل 

أنهختامها ق أعلن فقد والأرصى، موات لل ٠٠٤٧السورة أول ق بهن قد تعال اش كان إذا ٦— 
الشأنالخليلة الهمة بهلم•، القيام عل يعينه وءلاةات<، مئتكات من له هثأ الأرصن؛ٍا عل ان الإئاسخلق، 

الكريمة.السورة موضوعات تممي ذلك وصمن رباف، ومنهج ليال بمتهللق إلا ئتم لن الض 
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الرولثْكية.

التاء.محورة مطاغ ق ^^٥ مدم الطوال، الع من ت السورة فضل 

القاصد:

والخزاءالبعث وتقرير الرسالة، ؤإئبات اشس، توحيد من الإسلامية: العقيدة أصول، تقرير ~ ١ 

ومصيرهم.ا،لكذية الأمم أحواله بيان ~ ٢ 
ونجاتمم*أقوامهم ًزا الأنبياء صر ببيان وتثبيته النبي.، تسلية ٣" 

والخوار.الدعوة ق الأنبياء منهج ييان ٤— 

وتدبيره.الكون -محلق ل تعاق اف قدرة إبرازدلائل ْ~ 

الإنسانية.لإغواء وحيله ومكايده، الشيهنان عداوة بيان — ٦ 

به.ولطفه ورعايته ان، للأتتعال اش تكريم بيان ٧"" 

نبوته.دلائل جلاء الأسياءقلوبعد بخاتم الإيان إل الكتاب، أهل دعوه ٨" 
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ص\مءءم صِ 

بميمحم؛نيص

أهأددكرئ دء ةئئيئحي>آ كثثج صن>ّث ف، قمح< ٥^ أ؛يلإه لتصه؟مث اؤ 
أهثكهارثت اه؟ؤؤإتن ممه"ثأقجثون تنر3ؤتولأئئعوأيندونمةأوٍوا؛ إلإع آيثوأمآيزد 

؟0ه\لوأإد\َكقثا^^؛٠ دءو/ثهتولد،ءثملأسنا ئتاَكان ئاغلوُكثأو؟ ثم ئجاءهاأثناثاأؤ 
خكمقسممطوثاَقأهموتضق٥؛ ارسزإين آقخض ظسثأن ٥؛ 

عزئثرحمق وتى ?Q؟ ئلمآلثةدام0 نو؛زيثغ متت ثن آلمأ يرتسد ؤآلوزق " ١٥؛
لتتٌأجعلثا -وئةتح=قلمفيآلآني تثثت  ٢٥٠بمليثوف دث\ثثا ضبوأآمثئم أئمة ْأولفيك 

ه?0؟ خةاثثدسئ؛ُثادشتقثون 
الضر:

إعجازيءا0 ليرادها ل الحكمة من وأف القشة، الحروف عل الكلام المرة محورة مْللح ق ئموم — ١ 
القرآن.

تكذ.مجمن صيق صدرك ل يكن فلا الرسول، اتبما اليلث، تعاق اش أنزله كتاب العقليم القران هذا ٢— 
للمصدمحنعثليمة وهوموعظة تعال، اف عذاب من وتحذيرهم دعومم أجل من علييثح أنزل فقد الكمار، 

وبرسالتلث،.تعال باش 

الشؤيةوالسنة الكريم القران من ه الخم، إل-، هذ اش أوحى ما يسعوا أن جيعا الناص تعال اف يأمر ٣" 
مانادرأ الناس أل علمتا ْع الأحكام، ثءدْ الاهت،ام عل محث، ئم ذلك،، يؤذ ما اتماع عن وينهى المشنقة، 
.١٠٠يتعظون 

عامناهمرسنهم كدبوا الذين الأمم من وكثتر لم: واعظا العاصي من عياده سحاته اش نحدر — ه —٤ 
شاهدوامن واستغاثتهم دعاؤهم كان فإ يبمارآ، أو ليلا نائمون وهم بالعذاب ففاحاناهم يالدمار، 
لهم.اف وعيد استحموا فقد محيء، ق لايفعهم هدا ولكن وئقجعا، محثرأ بظلمهم اعترفوا أن إلا العاJاب 

إليهاأرسل الض الأمم ~ وارقا-رة العظمة من لنا لما — ألن فلنت بقوله بياثه تعال اش يوثد — ٦ 
أممهم؟أحابتهم واذا الة؟ الرّالؤئلُل:ثغوا ألن ولمأحسم؟ واذا ١^٢،؟ ُل:ثغكم المرسلون: 

الأوقات،من ومت، ق عملوا عثإ غاسان "كنا متا،ومابعلم باعاقم والخن الإنى فلتخترف — ٧—٩ 
أصحابفاوكلث، الصالح، والعمل بالأيهان أعإله موانين رجحش فثن الشامة؛العد،ل: يوم أتمالجم ويوزن 
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خسرواالفوو، عن البمدون فأولتك حنانه عل سسئاته زجحئ وقى الفاترون، ومم العالية 
والمشاهدة•المموعة تعال اف لايامت، تكذيبهم بسّبا جهنم؛ نار ل لدخولهم أشهم؛ 

؟٦١،والأنت٠اع وزراعتها عليها، البناء من كمآكغوا لكم؛ وهثأناها الأرصى، ثهن.تا لقد ما — ١ ٠ 
تعال•يشكرافه مى فقليل الغمم تلك، ومع والشارب. اكناعم من به وقنيون ماتعيشون، فيها وجعلغالكم 
والأساطاُت،:الفرائد 

بكفرامحبمولأعبمم وتدكيرآ، لهم تشيها ذللث، ينكروا م أقهم ْع وفد، باللام الأرض 3، تمكينهم تأكيد - ١ 
رثوبتته•ييجر ثن منزلة ل افه بوحدانية وجحودهم 

الأحقهو والكءال، العظمة صاحب، المري المدبر الرازق، الخالق لأن الربوبية؛ التعبيد؛وصم، ٢" 
ال٠اليميمماغخلقه.باكحاليلوالتحريم، ادفئد 

والتدمير.الهلاك أساب فهومن وثومه، الفللمم مصيبة ٣— 
الأنفاس.اخر ْع ■جزمت، ؤإن نفيه، مع صدق لحقلة يميس أن الكذب ألم، لثى لابد ٤" 

وإنل.ار.وإءن-ار استحقاق، يعد إلا يغ لا عائل، الإلهي العقاب — ٥ 

أحد.منه لايتثنى الذ.ي الموال ومواقف الرهيبة، ومشاهدها القيامة يوم أهوال — ٦ 

ييان.يمزيد الئغة وحاءيت، القرآن، عنه أخبر ي بالميزان الإيان ٧" 
ئيهالنافعه.مخرما وتقيئ، الميشه جل ّير وتيالأرصى، ق ان الإنتمكذن العم أعفلم من ٨" 

ّعلميه وتفصله ان للإناف تكريم — ٩ 

وتسليةقو، التي لقلب تبيتآ نزل أُه وبيان وعلا، جل منزله وتعفليم الكريم، القرآن ~تعفليم ١ ' 
اصاد.رهلأوثزحا لقلبه، 

واكن.'كر.اكمل ئلمة من والضلال الكفر أهل مناهج واتباع اض، منهج عن الإعراض — ١ ١ 
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?و^\ُتعثون بجم_ لالهنؤإخ ١٥?ج^؟ عىآلمخيٍن غهاةءمجإدك أكأنئقكت_ر حتاهءن  ١٣٠قانط هال 
م:ءمتىيهن ئميجؤثُ أوأ؛ ُو؟ يزآثتثلمون دإقلمح ١٠

لشت،تلقثن-مدا ^^١  ١٣٠هادآ-تج ^صتيروصءي^روق'هو\كوكلإذ3يى.ا 
^صائصبجمحيحا;لأوتاك

ماموءؤيهالمال عنئثامن ليناماو»رى كثاآلقأثلنررلتيى مسوس ينآلهلهيث ٠^٥١ ألثجر؟ 

ثة١سfفيه١د0s؟ أص محنأين ؤ ^ 2uظ، أن ٩ آص ض ص صا^١ 
ورقين عقؤما وشقاهئء-ماتي ^٢ ٣١٠٣^١ دث آلشءم؟  ١٥١^٠^١ بمُإور ثللهثا ?و؟ آللهجيى 

سكصصدلأ0ةاينثثا
ئسمح آنبموأ ثأد ?0؟ ؛ةا*همن لقون ثر-كثثا ك١ وثي ظاتآأمحثا 

محوذ.هريننا وفيهثاتومن ؛^؛ ٥٤فثا ، 0١١٠؟ جين لأتيىؤ؛رومة أق 
•الشمرٍ 

منلتا د،ا ~ آدم أصلكم حلمنا لقد ئا ت الواعظ من فها وما إبليس آدم،ع قصة تعال اش يدكر " ١١
إكراماله بالجود كلهم اللأتكة شنن\ صورة، أحن ز بأيدينا — صورناه من توقير تقتفي اا؛ني العظمة 

•يجد وم عمى فم، مماحيا كان الذي إبليس إلا خميعا، وسجدوا تعال، ض فاستجابوا وتوقيرا، 

أمرتلثج؟حع، اممهء لائم تجد أن متعالث، الن>ي ما ؛قولهت ووبخه عليه، تعال افه فأنكر ~  ١١٢"١ ٢ 
بْلردهتعال اممه فأتر ءل؛ن، من آدم وحلمث، نار، من حلمش إذ آدم؛ من أفضل أنا ئتكرأ: إبليس فآحاب، 

منهابالخرؤج الأمر وأؤد ا-بمتة• وتكن طاعش، عن تستكبر أن للثه يشض فلا ابنة، من احتج ا-بمتهت من 
ث،كمْ.سسج الأدلن من ليكون له؛ عقوبه 

ذلكإف تحالحا افه فأمهله الثعث،، يوم إل يمهله؛الماء أن سبحانه رثه من إبليس ءلال_، ثم — ١ ٥ — ١ ٤ 
الوقت.
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وذؤش،لأرصتد4 آدم أجل من مثني ما فجب قائلات وذريته آدم إبليس ئوعد ثم — ١ —٧ ١ ٦ 
الأدبعاجمهات جيع ومن داياطل، الحق وجوم خميع من إتيانا لأيش ثم الإسلام، دين عن ولاصديم 
لفضلك.شاكرين مهليعن ولامدأكثرهم الباطل، لم وأزين الحق، عن فآصدمم لإعواتهم، 

بتيسوير أيه إبليس ذكر الذي هذا ه ؤ تعالت ®قوله الثتميشرت الشخ قال 
ؤثأن سورة)سبأ( ق تعال وقدبهز يهقهم، حض إليه يدعوهم فيعا سيهليعونه أيم منه طنا قاله فيه، ادم 
الإشارةئثدت ك،ا الأية، ٢[ ٠ زسا: ه ةائجعو>، ءثناع> إتليس علتيم صدق ؤلقد ؤ بقوله■ فيهم صدق هذا 

إليه*•

اثبعهؤيتن له »ؤقد\ سبحانه أقم ثم مهلرودأ. تعيبا الخنة من احتج له• مقرعا تعاد النه فرد " ١٨
الأولللأمرين تأكيدا الماء من بالحرمحج أمره اغ وأعاد أحمع؛ن. منهم سيملأجهنم إثه والخن الإنس من 

ؤةءجه]الأءراف:'اا[®.قوله: إل ؤةنث,؛مايم قال: والثام، 
رغبهيا،حسم، منها بالأكل يتمتعا وأن الختة، ز بالكن حواء وزوجته آدم تعال اف وأم.م " ١٩

تعال.اش لأمر االخ١لفأن من فيكونا العصية، ل يقعا لا حتى عنها ميا الم، الشجرة بجتنبا وأن 
قفيقعا الشجرة، من ليأكلا لهها؛ يوسوس أحاو وزوجه لأدم التكريم ذلك الشيْنان رأى فلكا " ٠٢ 

ثمرمن الأكل، عن، رمحا ءأاكءا ْا تسمكات ماكرأ لهكا وقال عوداتمكا، ص ستر ما إظهار عابهيا لتكون العصية؛ 
الأبد.إل الحياة ق منالاكث^ز، أوتكونا مقثبينأ، ملك؛ن ألاتكونا لأجل إلا الشجرة هذه 

آدمحدبعث< الي الحييثة مشورته ق الاصح؛ز، لن لهيا إثه باض بالحلف الكر هدا وأي" —٢٦— ٦١
فأحداذلك، اءهما فعوراتمكا، ظهرت الشجرة ثمر من أكلا فلئا الشجرة. تلك من الأكل فٍ، وحواء 

منأحدارك،ا ألر لهٍات ومعانيا عليهيا، متكرآ ريكأ وناداهما العورة. لثز الحنة شجر أوراق بعض يلصقان 
العداوة؟ظاهر عيث لك،ا الشيطان إن لكيا: وأمحل الشجرة، هذه من الأكل 
كاتغمر ل؛ ؤإن العصية، ءبمذْ أنفا ظالمنا إما رسا يا اش؛الا-ءاء: إل ويصنعا بالعصية، فاعرفا — ٢٣

الهالكين،.من هكودرر وترحمنا ذنبتا 

الأرض،إل الحنة من اهبعلوا لجم: قائلا ؤإبليس وأمنهما وحواء، لأدم ذللته تعال اش فغفر "٥٢" ٢ ٤ 
وئتإل بخثراما وانتفاع وعيهم،، استقرار مكان الأرض j، ولكم يعقم،، عددآ بعضكم كون حال، 

للحساب.نحرجون قبورها ومن، محثون، وفيها تعيشون فيها موتكم، 
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الأعرافسود. 

والأ>سساطاتتالمواتي 

السورةمده ق القصة من القصود لأن ادم؛ عل التوبة ومكر هتا القران *محلوى عاشورت ابن تال — ١ 
(.a٠٣/ والصر: )التحرير . وموسه٠ اسيع من الناس ونحذير الشيهنان، بعداوة التدير 

لدم.ح تابت تقد لخواء، مشه القصة وق والخزاء. والموولية التكليم، ق للرجل حريخ( الرأة — ٢ 

قاصوشقاته، إبليس عواية أساي، من والحد، بالرأي والاعتداد بالنفس، والعجث، الكيث ٣" 

عثه.ق وتمادى ذمه، عل وأصؤ له، افه أمر عف رأيه وقدم فأخطأ، إبليس 
وطولالبقاء، وحس، التمثز، وحث، التمللث،، حنر غريزة إئارْ وحواء لأدم الشيْيان مداخل من ~ ٤ 

لها.صط دون الغرائز لهذه الئتان ترك من الإنسان ذلي.عاور الأمل، 

دللثج،من نحدير هذا وؤ، الخبيثة. السيهيان ، أهدافهوأول السوءامت، ؤإبداء العورامت، كشف، كان ~ ٥ 

الشر.إلا فا يتجيث، لتي لانحلب، الشيهيان اوس وسوأق والستر، ليحياء ودعوة 

الاستفهاميأسلويح تارة وحواء، لأدم أساليّب، عدة ق جاءيت، فقد الشيطان وسوسة من التحدير — ٦ 
لقامالتحول أو الخلد، شجرة وأما المح، وادعاء م بالشوناره والإ-بمام، التخيثر ؛أطوي، وتارة 

علمادته ق ااداJ، )وسوس( بالفعل التعبير جاء ولذا الزوجغ،؛ لإغراء تكررت أيا والقلاُر اللأتكة. 

التكرار.

العالية.الرتبة من بمإ هيهلت، له واستجابتهم إبليس وسوسة أة لبيان ه _ؤتئتتتا يالتعبير ليثار ٧— 
وقلء.؟آم•لأذمامم كقريبها القريبؤ؛ الإشارة باسم للشجرة أشار لهإ، الثيهنان وصوس حين ٨— 

فهيلشأما، تقليلا ه يت>كاآلقمة آؤآمت؛ؤثاعن ؤ سحاته: تال رتجم عاتبهم وحين ه، ألشجن؛ ؤعنذ0 
•عتها ابتعدا منها أكلا حن ولأيبم،ا الخلد، حجرة — إبليس زعم كإ ~ لبت، 
صغمما،تهين؛١^^٠'--، يأن لعاتل يبغي ملأ الوخيمة، وعاقبتهإ والدنوب،، العاصي خهلر ٩" 

يكثرها•

الزمان.وانصرام الأوان، فوايت، قبل التوبة إل البائرة وجوب — ١ ٠ 

٣٩'
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ءايشير■ْ؛ردإاكحين ليلك وييثاوةاسآلمحوئ ست_ءؤؤم مدأزناءوؤ,ثسايوهر تي-ءادم ثؤ 

مآص،آ3ههلأ
ثقإركنأثملأيآهمثتكنث_بيآتتزئاة\ نآس ء١ئآءد١ لواوجدثاعقها ١٠وإداثمؤأئثحشة ?ؤأ يمحيتون 
متجدًءقفي عند ؤمح_ئمحا وأمنوأ اكتط يي ثزآتت ثثثوث آشتاثُ عق أدموون 
ألقاأثةدمؤ خئ دهمبما هدئ ^؛^١ أؤ؟ آليتيَةتابدأثأسودؤن قم ءثييير-كث محآدعوْ 
-ندوأوكقظ'ُو؟ثغا؛١^٢ مهكدمحدنت أمتم وعثسوكت% آس دون ين آدِلثاء ألقيط؛ث آعقذوا 

يخ،آكنمغ؛ث.رشسؤززكةآسآفيتجتنجدوصقؤأ هدَكزا 
دكٍإا'ةث.إك آهمتعث يوم  ٠٠١٠٥٤١٠-fلدثاءام؛وأؤ،أيثؤق مى,للأ-تي يىآلرريىُتر وآلْلتثيا إءهاومحء 

وآنألمق دأثسإتهم دآلإ؛م يجأدمابملث رلإآلممح<مامح حرم شلت١ بممحت. أثيشح،ؤدمح 

هرجإي دلأيسنثدمث> ساءة متأً/ون 
التضثر!

منوالتحذير يالهتاعات، والتقوى العورات، بثز العناية أجل من حيعا البشر تعال اف عناطب، — ٢ ٦ 
العورة،يستر الذي اراJاص أنزل، قد اثه هث اش هيوثد والأحكام، الفضيلة عل حربه ز الشيطان نزعات 

التقوىوهو ~ منزله الأعل هو لاقد_، العغوى اللباس ولكي مطلوب، وكلاجما به، يثرين الذي واللباس 

ومحب،.كله الخد سيص،ح لأثه للموس، لباس هوخير ~ تعال اممه لطاعق بالامتثال، القيث، يفلح الذي 
كيللبشر؛ وتدبيره رحته، وبيان توحيده، عل الدلائل من سبحانه الكريم من العفليم الفضل ذلك 

تعال.افه يدكرواعظمة 

عليهاوحواء آدم ْع بصنيعه والاعشار الشيطان، إغواء من للتحذير أحرى مرة بماطهم ثم " ٢٧
هتكعف حثيثا نحرص دلايزال عورتبما، ؤإظهار لباسها، ثثح ؤ، دسبب ابنة، من أحرجها حغ، اللام 

الأستار.

عوراتكمفاحقظوا لاترومم، وأنتم هووجنوده، يتصركم الشيهنان بأل التحدير هذا تعال اش ويوثد 
تعال.ياف يصدتون لا للذين وأنصارا قرناء الشياطن جعلتا ~ والحكمة العظمة من لتا نا ~ إما منهم. 

-٣٩٧-
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عنه،النهي الشجرة من الأكل عل أقدما إذ وزوجه؛ آدم بفتنة للناس الش؛ْلان من الصادر الفتون وئي 
كثمئتري ق يرى مفعولها لايزال شيطانية، فتنة بآعظم تذيرآللشر ا،لغلظة العورة من الستر ننع وعل 

لناس•اس 

آياتهمعن ورئوْ ط ذلك،، فنل عن اعتدروا كبيرة حطيثة الكئار هؤلاء ارتكب، ؤإذا -٩٢-  ٢٨
إةلهم؛ تل عليهم ثري هوأن رسوله تحال القّ أْر نم بذلك؛ أمرمحم اف أل وافرائهم وبكذبمم، 

رياف إق أيضا: لجم تمل بجهالأتكم؟ تعال اش عف أتكذبون والكباتر، بال؛كرامحت، العباد يأمر لا تعال اف 
يصاحوحال، ووتمتؤ مكان كل عند تعال اش إل يملأنكم تتوجهوا أن وأمركم فاثبعوي، يالعدل،، أمربي، 

أحياءيعيدكم مرة، أول، أنشأكم تعال اف أ0 وكا الطاعة، له ءذلم؛ز، وحده إليه وتصنعوا فيه، الجود 
أحرىللحساب،.تارة 

ؤانتكمتثه وطاتقة الإّلأم، إل يالهداية نعمت طائفة ممترضزت طاتفت^ن اليعثا حين ويعيال'كم ' ٠٣ 

*ممفاتخدعوا تعال، القه غير من أعوانا وابن الإنس شياطين جعلوا لأعم الضلالة؛ فاستحصت الغواية 
الخق.لأدباع الصحيح علالعلريق أمم وظنوا وأطاعوهم، 

النزول:سيمحب، —  ٣١

ءادfؤ؛~ف، ت قوله عنها افّ دصمحا عام، ائت، م، طلحة، أب بن عل عن الحن، نده باليدتم، أحمج 
أم.يثتثوا. ولا ثياحم، يلثسوا أن افه فآمرهم عراه، يالثيت، يطوفون كانوا هةال،ت ;بمتدلمزتنحي ثدوازيثء 

الأية،هدْ فتزلت، بالمقل، مسلم الإمام رواية ل صرمحا النزولة جج، ّجاء ومحي (. ١٢• ٣! المحح النفر )يئفلر 
ما(.•  ٢٨برقم ، ٢٣٢• ؛/ )الآّت(، محاق قوله ز باب، الضر، كابه )اسمح، ها. نفالأين ذكر ثم 

ير:التف

لتزحسن يمثلهر وثريتوا القوا، ادم ذريه يا أبيهم: إل بتهم بنلطيفا نداء الثشر تعال اش ينادى 
ا،لثدرين.محمحيؤ لا افه إن تبدير• عير من الهلييامت، من واشربوا وكلوا صلاة، كل ءتاJ العورة 

فيأمرتعال، افه شؤع غير س اللابس أو والشارمحبج الآكل س شتتا مأ؟ مذ عف تعال اش يزد - ٣٢
والنلهرالجيل الناس عليكم >م اليتم، ثن لهم: وسبما عليهم مرأ لسركن، مول، أن هو النم 

والغارب،الآكل أطايب، حرم الن-ى، ء.تن الماد؟ لجح تمال افّ جعلها الم والزينة الثياب س الخن 
الأحرونقفيها ويشاركهم الؤمت؛ز،، حقوق، ص والهلييايت، الريمحه مده إف الرسول،: أما لهم قل الشروعة؟ 

كاياعف الدالة الايامتح مصل البدع التفصيل ةلالئ٠ مثل فهعل.. خاصة؛الوم؛ين تكون الأخرة وق الدنيا، 

الحق.أما ي٠المون لقوم والأحكام الدين 
 ،.٣٩٨ -



ّورةالأءراف

الوقؤعيوجب وما والخفية، الظاهرة الكياتر وهيرت عليها، وئثه الا١ممادتخ، عص اف إن ^٢^ ثل "" ٣٣
ينثرسبحانه اف عل واكقؤل وسفاهة، جهلا تعاق اف عيادة ق والشرك الماص، عل والاعتداء لإثم، اق 

سحانه.افه أحل ما كتحريم حجؤ، 
لايناحرونلخالوله الوئت، ذلك حان فإذا لااعداد_،، محدد وقت جق ياف م،قد>>ت، وجيل مرن للكل، " ٤٣ 

افعلمه ما أن لبيان يتقدمون ولا هلاكهم، ونت، متجاونين ميها ؛الحياة يتمتهون ولا الدنيا، ق بالبقاء 
•وصرفه تعييرْ عل أحد يقدر لا علمه وئق عف وقدره 

والأتاطاُت،:الفواتد 

له.وغ والاعساربا القلور، آدم بأبيهم وتديي ونشيه، اعتناء ،لزيد آدم؛ بم، نداء تكرار ~ ١ 
كاونحمل، ونيئه وسر صيانه المقوى لأن خ؛ره يتلك، ؤد-0ِماالظومح( تعادت بقوله المعسر جاء " "٢ 

الظاهر.حال، عف ثوم وحاله الباطن صيانة قاف والتزيمح،؛ التجمل مظامر كل حثيمن ومٍ، الثياب، 
بنوه،ثقليها وقد عليه، مثة الحنة ه؛ور3، نفيز أن ادم افه إلهام كان ءث عاشورت ابن هال، ٣" 

ولدللث،للشكر، وأدعى أوغ وم، موروثة، منة أما عف يدل، بعنوان لهم اث هده الماص؛شمول، حوطيح 
(.A٥٧/ والصر: )التحرير ١ الظهر* هدا تشريق، لقصد إنزالا، لياه ؤإلهامهم لهم اليام، تيسثد تثمح، 

الطهرعل، ودليل، والتقوكا، الإيان عيا وبرهان تعال، اض نعم منؤ نعمة والاحتشام الثر ٤- 
صوهومظهر ومكايدهم، الشياطض رغوام من واكبئ.ل، العني بيتإ والكرامة، للفضيلة وعنوان والعفاف، 

للمرأة.امتهان وفيه والشرك، الحاهلية مذلا٠ر 

العقل.وإءءال، الشؤع، أدلة ق المظر ووجوب، للاياء، واكعصث، الأهواء عف الهتي المقليد دم ْ"" 
حميلمحمد الا.كتور قال، للنعم. وإهدار للمفدة، مهوباب منه- والمحدير الإسراف، عح، النهي، ٦" 
اممنة الإل ؤيودي ؤإرهاقه، الهضمي الخهاز إمحبماه إل يودي، والشرب الأكل j، '؛الإسراف ادبال،ث 
وغرها٠٠.الفاصل، واكهاب، الدهون، وزيادة الدم، صغعل وارماع الكر، كداء كثيرة أمراصا تب 
الشمع.لحزمه U إلا للإنسان، شخث الأرض j، ها مكل الإباحة، الأشياء 3، الأصل ٧- 
والميي.والإثم الفواحش فهوقرين ومحاطره، تعال اف عف المقوو جرمة ٨- 

أوتتقولون.أتكل.؛ون، معش لمضميته دون)عن(؛ )عف( الفعل؛ عدي ه آذي عل أدمولءي< ؤ ~ ٩ 
وتكدس،ثعال باض الكفر عل اجتمعت حماعة لكل أف متقبل أْر عن إخبار ( الأية)٤٣-فٍ، ١ ٠ 

اللإهلاكهم اف وقته الغ.ي الوفت، جاء فإذا حم، العقوبة لحلول، ~وئتآ والثلأم الصلاة عليهم - رسله 
عليه.يتقدمون ولا لحفلة، صه يناحرون 

_بمبم*آ-
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الوجودقدم قديم صرلع والشر، الخثر وين والرذيلة، الفضيلة وين واياطل، الحؤ بن "المربع ١ ١ 
المربع.مدا محزلون الذين الأديين الفلامحمحقة عل رد مدا وق الشري. 

ممؤثه عتيم -مف •لا ولتج ءايه، عوو مقوة ن؛تؤم ٠^۶^ ؤآ دؤ 
أؤآحنيدوك الثافيدلمييا آصحي ^١^، عمآ دآس٤^كأ ?عمحرمن 

■جاءتهمتنآلكش_، دنيثبم يناقم أؤأفيك، أوكهجاثاضت عاءءإآ ينيآئركا ثسآظلأ 
ثالزأصوأع^اوثؤدوأأتي يؤب من دعون ماَقئل وأأئ ١٠ئث1ثا 
قتثغمحة د-ثئت فيآلنارَكدا ؤألإض ألجي من قنمتتقم من ثنت - محموثو 'ؤآثأدآدثاوأؤآ همن 

تثتيني ئJ١ث٢ آكينآ زقاك3و هلأونج >ويٍثاح ثئأ.تيإذاآذايظوآ .أ
تؤعث-نامنصلهثاَكارثت> 1وونهنلأرحد 'و؛'وهالت تيثزث جنن_اووتلأ ألنافيهاث(ثكو 

لإاصمحإوث\ء
يهالجثم ين أوأثم وءكد؛فكئ سءِآلخثاط ي آئتق ييج •مئ نؤمتإ-ثث0آتحتئلآ 

أوأرهءمزىآمحلي؛ن ك، مذه-نعوانمءأقث وين 
،ر.الف

الأحكاممن ثزعته ما تشونكم جنكم من رئل أتاكم إن اهي; آدم ذرية تعال اف نحاطب — ٣٥
فلاا-فات، وعمل اأوممات، ورك الطاعات، معل افه امى مثن وصدقوهم• قاطعوهم وا،لواعقل، 

الدنيا.حهنام من فامم ما عل محزنون هم ولا الأخوة، ءل.ارّ-، من عليهم خوف 
اضرحمة عن العداء أوكك بما. الإييان عن وثقؤوا والشاهرة، المسموءة ياياتنا جحدوا والدين " ٣٦

أيدآ•ماكثون فيها مم جهنم، نار ملازمون تعال 
أوكدمحت،الكذب، تعال اف عف ئعئد ءس طشم\ أشع قى ت فيقول، افراءمم، الكمار عف اض يمحر — ٣٧

نم،ينالهم تعال اف رحمة عن العيا-ون اثكدبون أولئك ه؟ الخم، رسالة أوجحد النزلة، القرآن بايايت، 
عليهم:منكرين لهم قالوا أرواحهم يشمون الملائكة جاءت إذا حتى أوثر. محر من الدنيا ي لهم قدر مما 

بالكفر.هم أنفعل وأقروا غابواعنا. المكدبوزت أجاب اف؟ دون من تعيدوبمم كنتم الدين الشركاء أين 
منالكافرة المابقة الأمم حمالان ي ازر ادخلوا لإطوثعامآلهم: انكدبحم، لهؤلاء تعال اض يقول - ٣٨
لحقإذا حتى ذس،. عف تمرون وي حا، لضلالها مالها، الش ثتثئ، أقة اكاز دحاك، كى والخن. الإنس 



الأعرافصورة 

عنأصلونا الذين هم القادة هولاع رثنا يا لقادء٠مت الأت؛اع قال النار، ق حميعا وحشروا بعضا، بعضهم 
مضاعف،عذاب ومنهم منكم لكل موبخات عليهم تعال اش فرد النار- من مضاعفا عذابا فابمم الهداية، 

لت، ١٥بيعاؤ.ثئ'إداآدار>=كوائتا تعال: ررقوله الث_شءفيت الشيح قال العذاب. أهوال نحهالون ولكنكم 

هنالرمحن ه ملتدق ءنعم،وءتلأ ءد١ب١صنماتنآتفي٠ادم، قر>ثهتِحصتردآث\هتووآصمئائثاتإ-تر 
هوكوممذللئ، من نئ،؟ الذي السر أ0 آخر• موصع ق بع، ولكنه إضلالهم، من م؛ةنهم الذي( المث، 
يآمروممبه®.فيإ الكبمراء السادة يطيعون الأتيلع أل ومعلوم وكراءهم، صادمم 
عنكم،العذاب نحميف يقتفي علينا فضل لكم ليس لأساءهمت القادة من الكفر ز السابقون قال — ٣٩
العاصي.من ارتكبتم ما سب، العغ.اب فذوقوا 

-٠١،يعملوا فلم عنها، وةكمو١ الإي،ان، عل الدالة والمشا٠انة السموعة أياتنا جحدوا الذين إل — ٤ ٠ 
يدخلحتى الخنة يدخلون لا مغلقة، نحاهها فالأبواب الهاء، إل أرواحهم ولا الصالخة أع،الهم لاثصّعت. 

والطغيان.الكفر أرباب نجرى ا-بمراء مدا وبمثل مستحيل. أمر وهذا الصغيرة، الإبرة شب ق ايمل 
نجازيا-بمزاء ذللث، ومثل نار. من أعطته فوقهم ومن ناد، من، نحتهم من جهنم: ؤ، جرادهم ~ ٤ ١ 

تعال.اش أحكام التجاوزين العتدين 

والأساطاصالفوائد 

الأمنذللث، وثمرة الإصلاح، وبدر التقومح، غرم، ومقصودهم والإنن-ار، ايياذ الرمل( مهمة ~ ١ 
الدارين؟ق عادة وال

اافم.عدونقال: الهاء، إل -٢١ ينثو واثه الفاجر، ريح ممر إُ قو افه رصول أف ه الراء عن ~ ٢ 
اليأسهائه بأئح فلأن، فيقولون: الخبيثه؟ الرؤح هذا ما قالوا: إلا اللأتكة من ملأ عل يمرون فلا بما، 
ه:القه رسول قرأ ثم له®، يفتع فلا له، فيستفتحون هاء، الإل يما ينتهوا حس ارد-نيا، ل -٢١ يدعى كان 

(.YAA-YAU)؛/ —_ ي أس الإمام )ا-؛رحي ه. ي، ايثي، ولأياو-قوةآلأع آبدب ثم ثقح الؤ 
حدثسكم: يغال (.  t'-TU\/)افددك ي دالخاكم (، ١ برثمبم،ْ >_ ي ما-بم وابن (، UA/i)الجض ي ام الشمد ا-يديث واصل 

وابنالقرطم ايضأ وصححه ٣(، ١ ٦ T/ الإيان )شعب الإصتاد صحح حديث هذا اليهقي: وتال الدمص• لياقته اكب؛دينا شرط مل صحيح 
•الءريٌبيأ( عاصم للدكتور عازب... بن الراء حديث صحة رسالة تيمية)انظر ابن وحشته وغيرهم، والأاجاني القيم 

وتوبيخ.وئنئل، تلاعن، من والظلمة الكفار بين، يم ما الآي١دت٠ سجلته ٣— 
حم.واحتفاء لجم، كرامه للمومت؛ن، هاء الأبواب ئفح ٤— 

وغطاوهم.فراشهم فهي جانبه، كل من بالكفار اكار إحاطة - ٠ 

-t



الأعرافسورة 

لهنداهدث \قى هند.iZ تذممىينمحأمآلآطولكؤأ صدورمم ووءناماؤ، حتلأوة. 
ثثأة

ماوعدزوؤأ-ثعاجديم -ونقافائهل وجدداتاوعدك مو آن ٢^ آ'تثب اغقت أمثث و؟وئادءت ثثوف 
وهمعنثا يتوم آق تهيب ص يئدوة ?ورآقة آلْسابم عق آس قمع أن تنثم مودى ثأدق ثاوأئ 

ثكاثُعثتناثعآوٌآهنجاأن>م>دمتلإا'وأُوإدا 

ؤ؟عممبجث أسم ولا عوؤ لأ-مق أ:ةتم آد-غوأ 1ساحثؤ سالهلم ك آسثن ق! آكوو 
آمنئاوأ.إرنث> آقأ يرمحبمكم أومتا آلثاع علتو_نامن يتصوا أق ثعمت لتحنب آلشاي لنحث و،دكآ 

آلدمأآثكثو؛ وعزئهم ولث ؟؛^V دئثئم أيكدوأ ٢^!^> أنج؟ عز٢٥^؛^ -ممهثا 
ه^^^؟ بجْديكُ بثايمحنا يرمهتِمنداومايكاموأ لكماموألتاة نهتِ ثنتنعآثوم 

الضر:

لإي،اممتميما المالخة الأمال وعملوا بالوحدانية، له وأقروا تعال، باش صدقوا والذين — ٤٢
مهاماكثونهم ا-بمة، أهل العالية الرلة أصحاب أولئك - قدرطاقتها إلاعل بعبادة نفى عل نشق ال- 

أبدآ.

اضوشكروا والأشجار، القصور نحتر من الختة ق الأمار نجري قلوحم، ل الذي الغل وأخرجتا ~  ٤٣
تعالاش هدايه ولولا الخام. هدا إل وزسا الإسلام، إل هداظ الذي تعال ف كله الشاء بقولهم: تعال 

الملائكةونادمم الخق. الوعع. من أحثرونا فيط الرسل صئ.دتا لقد المنزلة. هاو.ه إل وصلنا لما وتوفيقه 
المالخة.قادكتموها؛أعيالكم الش العالية الخظن تلكم أف ومنهم: محشرهم، 

إذاحتى لالزص:مآم\[، و قوله: م' ْلالب ش بن عي، عن 
حا،أ5حّوا كأنكا منها فشربوا إحداهما، إل فعمد.وا عينان، أصلها من بمنج بشجرة هم إذا بابها، إل انتهوا 
تجرثبه، أطدا كآما منها فتوصودا الأخرى، إل عمدء.ا ئم أوقذى، أوأذى قدر من ماj(بملومم لمج 
قتكئهمالخة، دخلوا ثم بعدها، ئياحم سل ولن أبدآ، بعدها رؤؤسهم ^٠^٠ فلن التعيم، نضرة عليهم 

-،



١لأعراقّورة 

تأسىإل ينظر ثم وكذا، كذا لك، وأعد كذا، لك اش أعد أنثر، فيقولوزن الكنوز، ١^^ كأئبمم الولدان 
مرهيدم، ألا قض اش أة فلولا النوق، كأي*، يتلألأ والأحضر، والأصفر الأحر اللولو •جندل، بنياته 

واسمباسمه فبمئيه فلأن، بن فلأن فدم قد أنثري ت فيقول، أزواجه، بعمى إل بعضهم يأق ثم لذم،، 
فيتكئفيدخل يا•يا، أنكمه عل فتجلى تقوم، حتى القمح فيستخمها رأيته! أنت، رأيته، أنت، فتقو).،ت أبيه، 

١^.لالآءراف:"اأ[ جتيىلإلآوسثااقه الأية: ؤيقرأمده سريره، عل 
)الختار؛المدسي والضياء سودةالزمحر( )الضر— ل الرزاق، يمد ( ١٤٠•صد*ْ-آ*هبرةم )الرمد ي ايارك ابن )احرجه 

روايةأ—ب، ١  ٩٨تي؛)ل الالعالية الطالب ي حجر ابن الحافظ وأوردء صحح• إسناد• الختارة: محق ومال (. ٠٤ ١٣٠^١ ٦ • ؟/ 
الأمور(.مذْ ي للراي محال لا إذ الرفع حكم وحكمه صحح حديث، هذا ئال: ثم ، نام مي إسحاق 

تصحواأن لكم إن مناد: رابمادي ئال،: M النم عن عنيمآ، الذ رصي هريرة ور الخيري معيد ر عن 
ثئممواأن لكم ؤإف أ؛ادآ، تمرموا فلا يئقوا أن، لكم محاق أبل■؛، تموتوا فلا محوا ألت، لكم محاق أبيآ، فلانقموا 

هأنيم^وئوثاحنءن ةواهٌ فذلك، فلأتأ-واأ؛دا« 
الحنة...(.أهل نعيم دوام ي باب نممهاوأهلها، وصمة الحنة مماب -  ٢٨٣٧برقم ٢،  ١٨٢أ/ لم م)صحح 

الذيوجدنا فد إيا ت منزله ق الفريقغ، من كل استقر أن يعد النار أمل الخنة أهل ينادى ~ ٤ ~ْ ٤ ٤ 
فأجاب،العقاب،؟ من رمحم وعد ما وجدتم فهل حما، القيم النعيم من رمله ألسة عل تعال اش وعدنا 

الذينالكافرين، عل حقت، تعال افه لعنه أذ الفريق؛ز،ت بغ، مناي فنائي حما• ذلك، ؤجد*نا نعم النارت أهل 
بإثارةمضهلربه الميل تكون أن ويريا-ون الإسلام، ل والد-حول تعال، افه سيل ابيع عن الناس يمتعون، 

ت،كدبون.الآحرْ الدار ق افه بلهاء ومم أحل-، لايبعها حض والشكوك السهات 
يعرفونرجال،، السور ُن*ا لعل الأعرافه. ت له يقال، عظيم سور النار وأهل الخنان أهل دبغ، "٧٤ ٤ ٦ 
سلامص: الخة أ>، الأعراف أهل ينادى منها• فريت، بكل خائة النار؛علاماُت، يأهل الختة أهل 

قالوااكار أمل نحاه أبصارهم حولت، وإذا لحولها. ز يهلمعون ولكنهم بعد، الخة يا-حلوا لر دهم عليكم• 
حيث،، الأعرافأصحاي، ءنهءات افه رغي هماس ابن عن العتدين• القوم ُع محننا لا رثتا يا مثصرءين،ت 

^وإدات تعال افه ئال، الحجاب، وهو النار، وأهل الحنة أهل يغ، الن-ي السور والأعراف؛ تعال، الذ هال، 
متصورطرخ، من اتجدي أ"م"بم ٢، • • برتم )الزهد معآلةوٌاثنميرثه آئشأ،أثايهرأنهالانجعدا قثاء آشنمنم »__، 

صنالثوري مان روا• وقد قال: ثم به. جرج عن الغيّ؛ بن بحى ين اسه، ص حاتم ش ا؛ر، رء-ا• ء-كل-ا تال- ثم كثتر ابن، ء-ذم• ي*• 
واح،و(.ض جاهدوالضحاك وهكذاروى أصح، وهدا قوله، من الحارث، بن اه مد عن جاهد عن رثابت، بن جيب 

أيلجم؛ موبخين، فقالوا لهم، مميزة بعلامة يعرفومم النار، أهل من رجالا الأعراف أهل ونادي " ٤٨
الإياذ<؟عن واّثكاركم والأموال،، الأجناد جعكم هن معكم ميء 

.،.٣-



الأعرافسورة 

سخرونكتتم الذين الصعفاء ا،لومثون أهؤلاء لهم- ْويخآ النار أهل عل أيما تحال القه وأنكر " ٤٩
منعليكم خوف لا الأعراف، أمل يا الخنة ادخلوا الختة؟ يدخلهم لا اف إن ونحلفون الدنيا، ق متهم 

•الدنيا حطام من فاتكم ما عل تحزنون أنتم ولا المذابر، 
يناديإذ منزله، ق مريق كل استقر أن بعد النار، وأمل ابة أهل ب؛ن الخوار عن تعال افُ تحرنا — ٠ ٠ 
أهلفأجاب والهلعام. الشراب من اف رزقكم ئ أو الماء، من بقيء أغيثونا ^>،: ٥١٥الختة أهل النار أهل 

اللكفرين■عل حرثها تعال اف إئ الخة: 
فتهاوما الدنيا، الحياة وحدعتهم ولعيا، هرءأ وجعلوه اش، دين من تخزوا أمم صفتهم ومن -  ٠١

وثدبواهدا، يومهم للقاء العمل تركوا كا العذاب، ق نتركهم القيامة يوم اليوم هدا فقي الشهوات. من 
٠الواصحة افه يايات 

والأستجاطاصالفوائد 

تعال•افه بتره مى ثرعل يّهل ءلريْها نعيمها، وعثليم قن.رها جلالة ْع ا-لية ١— 
بوعدأشعه والعصاة، الكافرين وعيد محانه ذكر أن فبعد والوعيد، الوعد بض الخمع القرآن ثق - ٢ 

الهل١ئعين.الومت؛ن 

إلابجابمليقون.^١تكلفهم نماد، ٣— 

لنعم•يردفان، وأتمار، مودة، ْن الخنة أهل عليه ما بيان ٤- 
•؛التعيم زاخرْ والهموم، والكث.رات المشات من حاليه ابة ٥— 

ؤ،•،-



الأعرافصورة 

بجمثويثون تثؤم وقئ هدى عز عك قثيثث يكشؤ، :تئثهم لثد وؤ 
ثقأداءئبثفوألتااواين لتيهل بالمق يث يبمل ئد-بماءت مل ين ذوْ تآؤسفيءريقولآلدمت^< ياق 

ثةض0لثظ
ثثثبملله، تتثى اقني و آنزئ م ^١^ تو مسي وألأتش ٢^؛؛^ آلى.غإث آس 

ينقممتقص.آمحأ

بمئدإصاثجهاؤجآمحكخ_ا مسطدوأ ولا و؟ آلثنثيمك> تحب لأ إثمُ وحمتة محؤبما ربة؛م 

صِهمحجمينو

و؟هنصهآ'لآتيحم عثجإلا لا غث 
التفسير؛

يصدقونلقوم ورخمت الرشد، إل هاديآ عفليم، علم عل بتام عفليم بقرآن الكمار حثنا لقد وما — ٠٢
بالوحدانية.له ويقرون بالله، 

ثوابمن الحاب ي؛نحقق يوم العياب، من يه وعدوا ما عامة إلا الكمار هؤلاء ينتظر ما — ٠٣

كاومحمى الصادقة، يالأخار الرسل حاءينا قد الدنيا؛ ق به والعمل القرآن تركوا الدين يقول، وعقاب. 

الدنياإل عودة من لتا هل أو العذاب؟ هل.ا من بثلصنا شمح من اليوم لنا فهل صدفهم، فلم صدمهم، 
عنهموبطل ؛f؟-؛^o، نعيم وتركؤءا الدنيا، شهوامحتتح عل اقتصروا حض هم أنفخروا ئد محالخا؟ لنعمل 

الأوثان.من ينعمونه كانوا ما 

والأرضنالسح السموائت، أنشأ الذي وحده اف هو — الناس أيبما — ومعبودكم حالئكم إن — ٠ ٤ 
يلين،كا ~ بيتها وما والأرض السموايتنأ يسع الذي العظيم العرش عل سبحانه ارتفع ثم أيام، ستة ق السبع 

حاء^^١ النهار، وكذللثح صريعا، ؤيطليه بقوته، فثدهت، النهار، عف الليل بمر ~ وعفلمتنه بجلاله 
والقمرالغمس سحانه وحالق القيامة. يوم إل وهكذا الليل، ذهت، النهار جاء وكلط النهار، ذهب، الليل 

الأمروله كلها، الخلوقايتت، ملك، سبحانه ألاله بحانه. بأمره مسيرات، كلهى وعظمتها، بكئرتما والنجوم 
أجعين.الخالق حالق بحق، المعبود يعظم كله، 

_ْ.ي_



الأعرافصررة 

عبولا بممحم، <بءان4 فإيه يرآ؛ بإلخاح مثدللن خالمكم — الومتون  ١٠٠١— ادعوا —٦٠— ٠٥
تعالاض أصلحها أن مد والعاصي، بالشرك الأرض ق ولائسدوا وغيره، الدعام ي حدوده التجاونين 

افرحة إئ توايه• ق وطمعا عذابه، من خوفا سحاته وادعوه والسلام، الصلاة عاليهم الر<سلين ببعثة 
الإحسان.من يكثرون الذين الهليعين من قريبة الواسعة 

يرسلالذي فهو الثعث،، عل بما رلأّتادلأل< اليتة؛ الأرض إحياء ق فصاله عن تعال اش نجر - ٥٧
فأنزلنافيها، نباهمث، لا محيية أرمحي إل سقناه يالماء، مثقلا سحابا اررياح خمالت، إذا حش بالهلر، البشرة الرياح 

ومثلاصرات،. أنولع كل من به فأبتا ال>، الحاسم، حذا - اعامالة والقدرة الشاملة العثلمة من كا ا ي- 
افهفدرة ئتدؤزوا لكي البعث،؛ يوم القبور من أحياء الوني ثخيج الجدية الأرض من الشمرامت، إخرلج 
يابث.وتومتوا تعال، 

نياتهءمج لا التربة الخبيث والبلد تعال، اف بمشيئة نافبمأ حنا نياته يمج التربة الطيب والبلد ~  ٠٨
حبيثح،والكافر طيب،، ثمنها العلية كالأرض طيي،، وعمله طيب،، الومن كذللث، وبمشقة، رديثا إلا 

عغلمةعل الدالة الأيامته صأ العفليم البيان  liJLiSمثل ثمرها. من ي؛تني لا الخبيثة كالأرض حسن،، وعمله 
والعمل.بالقول افه يشكرون لقوم تعال، افه قدرة 

والأسساءلات،:الفوائد 

العمليدعولإ، ومذا معلردة، ثابتة ونواميس دقيق، محكم ينظام محيديرْ بمرقه فه كله الكون ~ ١ 
ويسيرها.الخياة سنون يتثلم الذي لأمره والامتثال ؛شرعه، 
ولاتكييف،، بلا وهومعلوم والك،ال، والخلال الحثلمة صماُتج من صفه العرش عل الأسواء ٢— 

ماجحد وقى "قمر، بمحلؤي اطه ثجه تى البمحاريت سح الخراعي حماد يى محم قال تشبيه، ولا تعهليل 
بهوريث، ما أثبث، قمى ئشيية، رسوله ولا منه به اض وصص في،ا وليس ُقمر، قئد منه به افه وصمنه 

سبيلتللئ، ققد الكاتص اش ض وثمى يجلاله، يليى الذي الوجي عل الصحيحه والأحبار المرثئه الأئار 
ممدابن )شنئ ١^. 
منحلمت، الأرمحى لأف حقيقيه؛ بعديه ه ؤبمحرإءالثءءها ث فوله ز *التعدية عاشور: ابن قال ٣— 

[١ ٠ ]نمك،: ه ميهاودرقي؛ادهدرغ؛أأمئي ين هْثدفبماعيأ ؤ ت*الت اطه قال صلاح عف أمرها أول 
هوحنلما إفساد باثه الإفساد لفتلاءة تسجيل محا والتصريح؛١لثعياية عليه.. نحتوي بإ ًاني نفنام عف 

(.a١٣٤/واكؤير: )اكحرير الأرمحى*. أهل عتل لفعله يغ مولا لفاعله، معذرة وناني، 



الأعرافصورة 

ئدؤرمن لأة الترم باب من ه بعد ه ؤمحم ذكر ظي•' قال ~ ٤ 
والتنسهالوعظ فيه يتجع لمن مثل — واحد غير قال ك،ا ~ وهذا فشكر. النعمة، حق عرف—، تعاد الد آلاء 
١(. ٤٨دوحسمللألوّيخ/)تفر: ذس. من ثيء فيه يوثر لا ؤلئن الممن، من 

ءور0.الاعتداءشص عن والنهي زالدعاء، الأدب، محئى ٠- 
عنالشربة افه ض ولقد طيعتها، عن شاد عليها، ءلارئ أم اد فمن الأرض عل ويع ما ٦" 

الإفسادفيها.

والرجاء.الخوف يئن الخمع •ع وعطاته، رحمته ق والشن تعال، بافه الرجاء تقؤية ٧" 
بالأمورالحسية.العملية الأمور وعل اللموس، بالحاضر الغاب عل الاستشهاد ٨" 

دعوهوهذه يخثر، يآق لا ا"انيثه أف كا طيا، إلا يثمر ولا يبت، لا دا"بموالطس، اتجية التربة ٩~ 
اليثة.لإصلاح 

-i.U-



الأعرافسورة 

عومحأ•ثJابثثإتر،إلزعثرTْههق ث أقن هممعءهث1دبجيآبدوأ أرس1ثاؤ-ثزالخ 
طنلتقالاتموءِ  ١٥١ين يئ،فيصثفي قومهءإما >، ٠١٥١ل  ١٥و؟ ظيم عض 

^^'رمحئهصءهثآشت1لأ
مجنمأسمحن0

حقامأيحممتتهكاوؤأبماثنظ^إمج ١^؛^> آلممحك متتؤ، وال؛ذا قكوؤهآمحن؛ن 
هاثاآلثلأ؛التئآءلأئنمنن?وإ غثزت7ْ ماثؤِينإكتج هآدينةومآعدوأأق أو؟وإقعاد^١۶^٠ 

فقتن و1ضٍ  ٠١١٠الكتذيرك- منكح لقنك سماهريإئا ؤ، لشنلكك ءوء-محءإئا بن كتروأ 
ؤ؟أم،ن !١^ ثتؤ ثأئا ته، ي؛ثنش، وأأآتآم،=ظم >^ ٥٥١زن من رنون، ثمامت 

من^١٤ ىيىظلمجثأدطثوأإد قوقم قً=قرين جأءم أرءستآد< 
ئاوأفيئتا^^ذحتأءَالأَأشمصمحن0 

?ج^أاآثتبمئديج( إنَؤذتمن مد٥١ يما مقتنا ءاثاؤiة١ ء=كانتمثد ما وندر وحدُْ آهة .لنعتي 
أنمرمثنثثرها أثماؤ ؤتن ^، s^_>tjوعضب؛يئس ريقم من عقبمتظم وي ئد لكل 

هآقكثةأو؟ \وث؛؛0الهُك> من معهتقم ^^، ةثفJئوأ ثانملنى من ده-ا آممث ثرل ثآ وء١ئاوكا 
ثوككثو؟هوماَكاؤأ حكدؤأيماتئثا دوآس هيئ وآؤمحت> 

•الثسبر 

قوميا Jاستعطافت فناداهم تعال، القه عيادة إل يدعوهم قومه إل القمحأ نوحا أرملنا لقد حما — ٠٩
قاليها، عدايا الرك سيمب عليكم احاف إل صجحانه• غره لكم مه^ود لا سواه، دون وح^-،ه الله اهم^ءوا 

الاحرة.أو الدنيا ل الهول شديد يوم 
حناهر،حطأ عل اثك ~ تمح يا ~ نعتقد إما ْستكثرينت القوم أشراف من الخهلة أحاب — ٦٠

الحق•صن وانحراف 

حالؤ،من أمزيكم بجا إليكم رسول ولكتي ثئون، ما بير ليس قوم يا ت لهم متلهكا أحا-بمم — —٣٦ ١٦ 
ئوأعلم الدارين، سعادة إل وأرشدكم تعال، اف إل الدعرة من ّ يه أرسلي ما أبلعكم العاين، 
مذكم؛رحل لسان عل ربكم من للحي أتاكم إن وتعجبون تكذبون، كيف تعلموته، لا ما تعال اف علمني 

القيم؟اكعيم من برحمته محظوا ولكي بطاعته، ربكم ولتتقوا تعال، اقئه منعداب، ليحوفكم 

-i.A-



١لأعراقصورة 

الطوفان،من معه هووقىT_ تعال اش مأنجاْ العياب، فاستحقوا يتكذسه، القوم أكثر قتالي " ٦٤
الماترعني قوما كانوا إيبمم معهم• إقامته مدة طوال، الآيا'ت، من نؤح حاءهم بط ااكدبين سبحانه وأغر3، 

الهدى.عن والقلوب 

إليهممثوددآ فناداهم بحصرمومت،، الأحقاف ينه مل. ق ١^٥^ هودآ أحاهم عاد قوم إل وأرشلنا " ٦٥
نحافونأفلا صبحانه، غثره العبادة يستحق إله من لكم فلتس وحام، اش اهمدوا قوم يا الشمات بقرابة 
اممه؟ءازاب 

وأيلث،عقل، ومخافة حقا فيلث، أة هود يا لتعتقد إثا ت متكبرين الكدبين القوم أصراف، أجاب — ٦٦
الرصالة!ص الكاذبينj ْن 

حالقمن به آقزمحم با إلكم اف رسول، يلكني يقلعون،، ما به( ليم، تدآ يا يلمح،• بأدب فردهم ~ ٦٧
الإنر،دا:دن•

ذلك،عل أمين إليه، أدعوكم فيا ناصح لكم وأنا إليه، الدعوة من ري به أرسلي ما أبلمكم "٩٦"  ٦٨
عن-ابمن ليحوفكم منكم؛ رحل لسان عل ربكم من موعفلة أتاكم أن وسحبتم 'قدبثم هل فيه. أكدب لا 

منالك1ّ؛؛ن ل٠لألئ١ بعد الأرض ق اض اصخلفكم حين عليكم اش نعمة ومما'كروا والأحرة؟ الأنيا ق اف 
تفوزواكي عليكم اطه نتم فاذكروا أجسامكم، ق وضخامة قوة فبلكم من عل وزادكم القلوأ، نؤح قوم 

الذتعال.برضوان 

ورثتااض الأوثان ونترلت. وحاد0، اف نعيد كي أجئتنا هود يا قالوات وتكم، بنخل عليه فردوا " ٠٧ 
هوللث،.ق الخائفين من كنت، إن به، نحوفنا عاجلا؛الن؟ى فائنا وأجدادنا؟ آياتنا عن عيادمها 

ربكممن عاليكم يع ألت، حان قل لهم• مح.راجرآ مرهبا وضلالهم استكبارهم الهله؛- هود فأنكر " ٧١
افثرل، ما وأجاJادكم؟ وآباؤكم أنتم آلهة صئيتموها أوثان ل أتحاجوئي محيفه، وسخهد صديد، عذاب 

بكم.محل لما اكفلرين من معكم إق العقاب، نزول، فانتظروا حجة، من بمادتما تعال 
الكدبينالكمار واصتأضتنا وئمنن١، منا، عظيمة برحمة الؤمتغ، من معه دمى القهر هودآ مأنجينا " ٧٢

ثديية.باردة برح وهلاكهم عقابمم دكالنا "قمرهم، عل وأصروا الهلور، هود بما جاء التي ؛١ليما٠يرن، 
والامتياطاصالفواتد 

الؤْتين.من معه ومن ه للبمي تمحت القرم القمص ن، ١" 
الماضن.ل تعال اض ّئن من صنه الإي،ان، وحمؤع الكفر جحافل بين والباطل، الحق بين انمريع - ٢ 

-بم.ي_



الأعرافسورة 

لإسإا^^^٢ئالي-توب ؤثالآئتلأ*0قويوءإئال/أتكفيضكفيين قومه عل ه؛؛ نؤح جواب "اس 
ثمر؟أس ت لوثل ك،ا ه نفعن الضلال نفي ق أبغ فكانت الضلال من أحص الضلالة لأن ه ضلنلت 
(.١٣٨٣; اكر الراح )١^: الإئات. ز كا؛الغوا القي، ل بالغ فقد ثمرة، ل ما فقلت: 

حملثدمع امع؛ اينفى ثق المم لأ0 ه ت -ؤ يالمم جواب جلة *اقران عاشور: ابن ئال - ٤ 

١(.٤ ٤ A/ و١كوير: )اكحرض متومع،. أمر تحقيق عل تدل، لأما ه، وت ئ فثوتى نهم، 
تقديمالعن؛ مقام مقتضى أق ْع الإحيار،الإغراق، عل يالإنجاء الإخار ررفدم أيضا: وقال ٠— 
الؤْتين«.من السامعين لمرة وتعجلا الؤأث؛ن، بانجاء للاهت،ام ايكرين، يإغراق الإخيار 
١(. A٥٢/والصر: )اسرير 

يروماام اض دعوة بين الخيلولة إل والكلمة، والسلطان الخاه أصحابه الأعيان ا،لأومم شم — ٦ 
قامواحجتها ق أحفقوا فإذا ئصلهم. لا حتى الاس عوام وبين وأهوائهم أطء^ءهم وجه ق تقف، 

وملاحقتهم.ياصعلهادهم، 

يااجابومموالقامة، الضلال إل منشهم الملام الأسياءعليهم إجابة »وفي الرمحثرى: هال ٧- 
أصلحصونهم بأي علمهم مع لهم قالوا بجا القابلة وئزك والإغضاء، ا-بلم عن الصائر الكلام من به 

السفهاء،عنا٠لبون كيف لعباده تعليم ذس هك اض وحكاية عظيم، وحلق حن أدب، وأنمههم، اكاص 
١(.١ • T/ )الكشاف . ٠ هتهم؟ يكون ما عل أذيالهم ؤينتلون صهم، يعصون وكيف، 

قوالاصمية فيهم، مادام واستمراره البلاغ محدد عل يدل صصأه ؤ الضائع بالفعل التعبيد - ٨ 
بمم.اعمماته لبيان ه وتقديم لهم، أميتا نضجه عل مقيأ كونه لبيان ه، ناجآيئ نؤ 

الأيةالماء سورة ير نقويئفلرت ه تثا تجف ؤ تعال: قوله علني سوي وقفج ( )٢٧الأية ق - ٩ 
(.٦٠مالآية)١٠وسورةالأن(، ١٧٣)

-i



الأعرافسورة 

قدع-يرهء إليك تى ثبمتظم ما أق أعثنووأ تنموي ل ١٥صنلظ١ تثاهتر نموي ؤ
ولاقآأقي،آقي دأْءقل هدرؤها ^ ١٠ل==قلم آس هثذْءيائه رت1تقلم تن متثن جثاآتحقم 

ؤ،لا؛■  ١٠ءأدْ=ظثوأ عكا ضتؤكثهوِلهث1 آمحيي،ممءدوركيى 
ءاسيثن إق"بم وط، يُنح ةال،آلثلأ؛ ظثوٍيعكجمج امحر»ي، 

مادأوأ توموكث> وسديدء يمثا رتدءهالوأإما تن ئَ،سل، صثتيحا أنى آثمث محتيم 
ريميوعثءأعذم تامقمدمحxث.رسثدأآلثاثه آنتا=ظمدأإنا \ؤخت 

دايممئآصبمشمأؤ، ُو؟ آمحتثايثاهدداإذ٤تييى وثاوأتصثيئ 
لامحونونيخ ثكهم وثثحت يؤ، آتكتهطم ص ومادينموي عتيم مئوك أئ" بئيهخ 

آلكهءبمك.ه
الشبر:

ايورة-الدية شال ا-دبمر سكن وكانت المحو- صالحا أخاهم نمود ميلة إل تعال اف وأرسل - ٧٣
جاءتكمقد سيحاته، غير0 العيادة ستحق إله من لكم فليس وحده، اض اعبدوا توم يا متلشات لم فقال 

اتركوهابيا، ومحبع شاهدها لمذ وموعظة آية جعلها لكم تحال الُه ناقة هذه ربكم• من جلتة مٌجرة 
موحع.عقاب فيأخدكم الأذى، من بثيء لها  ١٠٣ولا؛^تعال، اف أرض ق ترص 

ميلةبعد من بخيراما تتمتعون الأرض، ق خلفاء جعلكم حين عليكم تعال اف محل ديدؤردا — ٧٤
ابيالمن وتنحتون نخمن، تحورآ سهولها ز بون - حجرية أرض j - اكن ممها لكم لجعل عاد، 
البلادوالعباد.ق اد للإفولاسعوا تعال، اف فثلمكنوايعم للمكن، صالحة بنونا 

مل-بمم: ساخرين عليهم، منكرين الستضعفين، للموممن صالح قوم أشراف من التكمون غمال، - ٧٠
صالحبرسالة يقينا مصدقون إثنا وعرة: يئن الومتون مال حما؟ إلينا افه أرسله قد صالحا أق تعلمون 

المحو.

مكدبون.به آمنتم باليي إثنا ادستكرينت من الخهلة فزد — ٧٦
نحومابإ اتتنا صالح يا وقالوا؛استعلاء؛ رببمم، أمر اتيلع عن واستكبروا الناقة، فنحروا ونجرووا، —  ٧٧

الرسلين.من حما كنت، إن العقاب، من به 

-i





الأعرافمحورة 

إقبمظمُأو؟ قُكآكأيتث ماس-؛م-كابماثذأثبت ألشؤثه ادلمومه^آئوث ق ؤ
ءمهم جواب يًفالى رجؤJت١ متكبجيى بوأنمرقوم معذ دؤييتح تن ثموة النحاد قآنوث 

ُأوا'عتمه فاظزْظتم،ما>ت, وأتءلإةاعالهإقل1ئا يرك>آلمجيءد<أوأ' َكاثث 
-؛تآءتحفمعيدْ»م تنللثمح مانهظم أئن أعثدوأ ثمتثآه\ديثمنمِ أت\هلم منيكن يإق 

ولاولاثحثوأنقاس وأبيراث> ألمحقند رنبمتظآئأيمأ ترت> مخثه 
دلاهمييى. صقتثم دمحأإن خن ^محبماءبجطم ى مسذوا 
وس|مودهثايدء تاترك> س آثي تتممل عن دصديرئث مهدوذ صؤي دءًظفي دمعدوأ 

ئ>ؤرءظلمقيلا يآدْظزوألد*ٍحذت 
ؤتيبرأهآصاروأع،بمةموءل\يخت إدكا ث١متوأ أوآ 

■\ر الف

لقومهقال حين — واللام الصلاة عليهما إيراهيم أخي وهوابن ~ لوط بقصة تعال اف ئذؤ "" ٨٠
إتيانلص والفحس؟ المح ل اكاهية الشبة ا-بمريمة أتفعلون فاحشتهم: عليهم دمئكرآ لم، مربما 

والخن.الإنس من الخربمة هدْ ارتك، من أدو ايم وبخهم نم الأدبار، ذ الدكور 
،،>؛_؛a؛l^Lثروة أجل من أدبارهم ق الرجال ئغثون إلكم لجم■ قاتلا اُبمريمة هذه بشاعة بهن نم — ١٨ 

تعال.الله حدود محاورة ل منادون أنتم بل اء، التمن لكم افٌ أحله ما وتتركون 
قالوا:إذ واّتهزاء، بتهكم اقص لوط نبتهم عل وردوا الشبة، جريمتهم عل أضووا لكنهم - ٨٢

نفعله!عثا يمتمئون أناس إعم بلدكم، من الومتتن من وأتاعه أحرجوالوطا 
—الشاملة والقدرة الكاملة العظمة من لتا لما — أنجبا الخواء سوء عقابمم قررنا وعندما — ٨٤— ٨٣

كافرة،كانت لأما مكان ز قومها •ع اياقن من كانت امرأته إلا العقاب من وأهله لوطا 
المجرمين؟مصر كان كيف فانظر طين• من حجارة مظرآعفليءأ، عليهم وأمعلرنا 
ليسوحدْ، اض اعيدوا قوم يا منعطفا: لهم فقال اله- ئعييا أخاهم مديى نيلة إل وأرشلتا — ٨٠

ماصدق عل ^j، خالقكم من واضحة حجه جاءتكم قد سبحانه، غتره العبادة بتحق إلي من لكم 

،١٣-



الأعرافسورة 

الأرض؛العاصيز مسدوا ولا حقوقهم، الناس ينقصوا ولا والزان، اعل حؤ فآغوا إليه، أدعوكم 
ممتمإن الدارين، ل لكم حتر إليه أدعوكم الذي العغليم الأمر ذلكم الرسل• تدعوْ أملها إصلاح بعد 

وبرئالص.اض بوحدانية مضدجن 

ئيوئتقدبون باق، الإيان من الومتينء ونمون بالقتل، مذآمن نحوفون ٌلريمح، بكل دلانجلوا " ٨٦
واذكرواه، ورسوله تعال باممه الإيان من الناس لتضر والشكوك؛ الثبهايت، وتثبمرون المحو، شعيبا اف 

الشالسابقة الأمم بعقاب، واثعظوا بالغنل، جعكم فكثر العدد، قليل كتتم حض عليكم تعال اض قفل 
الرسلين.ّقدبته 

تعالاف يفصل حتى فاصروا مدقوق، ع وفريق به، جثتهم في،ا صدقوف منكم فرص كان ؤإن —  ٨٧
محكم.من وأعدل يفصل، مذ حثر وهو بيننا، 

والأساءلات،:الفوائد 

والسلوك،العقيدة بين والقيم، الإبجان الوثيق؛؛ن للرب١ءل■ بيان السلام عليهم لوؤدوشعيب قمة ل — ١ 
والاقتصادية.الاجتإعية شوومحيم اليشروتتفليم لإصلاح جاءمث، اش فرماله والحياة؛ الدين بين 

حرؤجهي إذ الدنوب،؛ وأشخ الكبائر أفحس من وكوما وامتهجاما، لمجها بالفاحشة التعيثر — ٢ 
أولكومم عليهم وثنى وأدار، إفساد من فيها ما ْع وانحراف، وشدوي للطبيعة، ومحافاة الفطرة عن 

مزابتدعها•

فطرتمم•انتكت، فقد باطل، منهلق ومكان زمان كل ي والخلال الكفر أهل متطق ٣— 
أوالماهرة.النسسب، ق الإيهان أهل من قرابته تنفعه ولا كفره، عل يعام، الكافر — ٤ 

ممهارآكانت، الشرح، صوابهد من وئثثثت، والأخلاق، القيم من محثدُت، إذا الارية العاملاهمت، ٠— 
والفوصى.ال الفصور من ذللث، وغير والتدليس، ومثارآللغش وميدانآللجشع، للمطاْع، 

عموملبيان ^؛ ؤد',لًطم ق للجع الإشارة ٦- 
وتنكممللجميع■ الصلحة محقق تعال اممه شممع وهكدا فقة، دون فثة عل فلايشتصر وشموله، لهم الخير هذا 

والآخرْ•الدنيا خثري وليتم وداعيه، حافزْ لأنه ؛الإيهان وتقييدْ والتكثير، والتعظيم للتعميم ه ؤ-ءير 
النمإل يمحها ويرلمها القلويث،، يوكت، ئ والخاصة العامة عليهم اش بنعم المدعوين تد-كثر ٧— 

جلدعلأ•

دزئسذيعارضثزوامم.الأرض ل افدون ضق ٨- 
الءد١بs٠لامتحقاق ،سبح تعاطيه، عل ؤإعانتهم للمكر، الأحرين بفعل الرمحا ٩— 

-٤١٤-
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•الدين إليوم وقديوحرما الأرض، ق _ JL__Uعقويته اض ينجل ئد — ١ ٠ 
قريب. ٠٠٥١ثصر يأ0 للدعاة دروس القرآن محمى ق ~ ١ ١ 

ؤتيبم؛وأفاتخووأمأوق،حعولكفينة نىيختةتتبمظمتامهمأ ؤ هيخ شعب —قول ١ ٢ 
الحاورة،ق يه مائيطف أحن من ١^^٢ *_l أبوحيازت هال، ه. 

ووعيدأالصر، للموتن وعدأ فيكون التقسم،  ٧١٩من وهو )الشكوك( صورة ق )الحمق( أبرر إذ 
الحيط؛/بم(.)البحر ٠ والخار« بالعقوة لللكفرين 

اللحق.ق م مدين، توم موتع خريطة ~يتظرت  ١٣

ومامتتا آئت بمرإل يكيظم مث١إنممد١ه، اوآم ولوصمهين?و!ا ثاد ي-ؤنا 
هصهأءأمح.'نئصمتا

سعتاإقؤزياآقعم ميوءوخن أو؟ اةص؛؛دن كث بحجزوآم، ميثأ ييقت 
^ى0؟وحصعنميمنأ

ي<ثنئشي،ذووههمٍم يخت و٠الا ُأج؟ ألكيمخنكت، قمأأؤمىكقيرأسثا'كمأض 

التفسيرت

واضت لهم نصحه عل رذا شعيب، قوم من الط١ن والالخام أصحاب من محتكبرون الالأعيان قال — ٨٨
الثكنعل ا،لترتبة لفتتتكم ودئعا لكم، بعضا قريتنا؛ من معلث، آمنوا والذين أنتج شعسج يا لنخرجثلث، 

أنمعك وتى أنتج — شعييح يا — فعاليلثج نرثها. لن التي وتقاليدنا دبنا إل لترجعن أو ومحاورتتا، معنا 
حيثلهم، الأعظم هوالهدف وهدا مكا، إل أوالعودة قريتنا، من الإحرلج أمريزت أحد لأنفسكم نحتاروا 

عليهم،زد القه؛ شعيبا ولكن ثانية. إليها تقهم ذ١رق، تى يعود أن الأول، القام ي يقهم التكمين إف 
باحللةأيبما لاعتقادنا لها، كارهين كنا ولو حتى مككم، إل العودة عل أكنحروننا بقوله: او;>رم أمحمن متعجيا 

المستقيمة؟والأخلاق السليمة، للعقول ومنافية وئييحة، 

ثجاناالدي تعال افه عل افتراء بآئه دينهم، إل العودة من يتومحونه لما التام بزنمه صارحهم ثم — ٨٩
ولكنهالياءللة، ملتكم ز نعود أن لنا يصح ولا سبحانه، يه الإشراك عن وعصئتا الخى، الدين إل بمدايتتا 

-٤١٠-
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سحانهعليه ففي ش، الأمر يترك بل هو، بمشيهته بجزم فلا ثأدبأمعه، افه الأمر.إل يقوض ذللئ، ق ثقته مع 
^؛^٠نتيء كل وصع فهوسبحانه * ؤإرادته حكمته تقتضيه £، البشر، عل عنفى ما 

وأيهإليه، محتاج وأيه افه، عل مثمح,'قل بأثه ادتك>ثرين لأولظئ، مواجهته ق عجزه اقه ثعييح يعلن نم 
للحق،العاني ١^١!^ عف الحق وصاحّتح الفللوم ينصر أن بالدعام إليه فتتوجه وحده، القه عف إلا لايعتمد 

^٠^٠٤با"بمز.اء ؤشع الضلال، من والهدى الباؤلل، من الحق ف؛؛يرت، عباده، عف يمح الفاتحن حير فهو 
للمالحين.والإكرام والنجاة الذلال\ن، عف العقوبة 

الناسويئمرون بمدرون، فتشوا ملتهم، إل أتباعه واستإلة است،الته من شعيب، قوم يس ومتا — ٩ • 
ومكاسيهملأمحادهم، وتضيح حارة من ذللت، ماق بدعوى دعوته، ؤلريق والسيرق يه، جاء ما اتJاع من 

الزلزلةأحدمم بأن اممه، سبيل عن يصدون الذين الميككين، الئركن العانيين مائة جاءت، نم — ٩ ١ 
فيهحيرهم الذي ال٠نابا مدا حم ودح حم، حراك لا صرعى هامدين دارهم ق فأصبحوا الشديدة، 

واللام.الصلاة عليه نبيهم 
جاءحمعندما كأحم وأتباعه، وهث.دوه شحيبا 'قث.؛وا الذين بأل عف.صرعهم القرأن يعقج، ثم — ٩٢
يقيموالر لكآحم حض فريتهم، من دح/.موا هلكوا بل الرغيد، العيس ظل ق ديارهم، ق يقيموا ب العقوبة 

دئ-بوْ•حالفوْ الذين نصيب من كان ؤإثا شعيبا، اثع من نصيب، من بكى لر ؛الخسران حا، 
والعذاب،،النقمة س أصاحم ما أصاحم أن ؛عن. شعمته، عنهم أعرمحى بآن صفحتهم ومناثهلوى —  ٩٣

والواعخل،والأحكام العقائد من إليكم حا أرسلض التي زي رسالات أبانعت،تمم لقد قوم يا لهم: موثبا وقال 
سيلق جهدي بدلت، كافرين قوم عف أحزن فكيف، ومدايذكم، إصلاحكم فيه بجا لكم وثصخث، 
الهدى؟عف العمى واستحيوا النصح، كرهوا ولكنهم ونجاحم، هدايتهم 

والأسساءلاصالفوائد 

حشباياطل، يجادلون دالتكمين الفللمة أن لهات يتقطنوا أن للدعاة لابد ال؛ني تعال النه سن من ~ ١ 
نولعف إكراههم أو ونفيهم، الحق أهل بطرد القوة إل فزعوا بالحجج، وأهجموا الخيال أعياهم إذا 

والكال.\و\طل؛العذاب 

•اياطل وبملوا يتنكروا، أن ~ إليه ودعوا عر.هوْ أن بعد ~ الحق أهل من صح لا — ٢ 
تقيلأ.مالمزمن عليه عزم ما كل ق فه الشيقة يود ينثحب، — ٣ 
•لازم والحوف قائم، فالخدر العبد، من يع أن اطه قدرة ق جائز الكفر العودإل إل — ٤ 
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الحق•سبيل ق والُلإ( العدوويضيقه، تمديد عند اف عل التوكل يجوب ~ ٥ 
الياطل.وأهل الحق أهل ين الخكم تعال افه وّوال الدعاة، حياة ي الدعاء أهمة ~ ٦ 

وتمديدهموعيدهم عل فهويزد البيان، وحن الحكمة ألوان لأسمى تمثيل القه؛ ثعيج، ود ل ٧" 
عليهالاعتياد مقنهرآ اف، إل الأموركلها يكل ئم منه، لمايريدوئه السافر والبغخس يغون، التام،٧ بالرفهس 
متته.به مصت، الذي بالحق قومه وبلن بينه يفصل أن منه متلمسا يالدعام سعحائه إليه يتجه نم وحلم، 
اكجهات,ؤإثارة يالأمامارت<، عته الناص وصنف، للحق، الياؤلل أهل تشؤيه إل الاشاه أهمية ٨" 

والأحرة.الدنيا ز والحران اليمان، والهلغيان الفللم مائة ~ ٩ 

م?0■ آئؤا سايىضءمنبيللأَمم؟ تآ ثؤ 
فأ.خئذثهمبمنةهمهموألتأتاء •سرجءاهاتداآلم>زا.« ئد *جئعموأوهالوأ ا-لتسة مكانآلتتؤ ^!^١ 

وثين،وآمحثآغ_ا بئكنمؤه ^؛٢٢ كثحتأ ثآئموأ أنلآلثرقآ أن أوأروؤ ثيحأ هي 

اكفرت

منألوانا إهلاكهم مل ببمم أنزكا إلا أملها فكدبه نئ، من فرية j أدينا ما أنه تئنا جزلمج - ٩٤
إلسا.ارتضرع من ويكثرون رشدهم، إل ؤيثوبون لأمرنا، يتقادون لعالهم الشدائدوالماب، 

نعا،ا،لمائب، بدل، وأععفاهم عنهم، ذاالئج زمننا والضراء الغافالن؛البأساء هؤلاء ابتلينا أن —بعد ٥٩ 
الغفلةإلا متهم كان فيا وأموالهم. هم أنفق وئموا كثروا لحى وأمن لعافية دبر رحاء ق هم فإذا 

يصيبنامثلهم ونحن ومايضر، ومابمل فبلتامابخوءومابمر، آباءنامن قدمس مالوات حتى والإعراصن، 
ثيءحهي ولا بن.للئ،، متهم معور عير من فجأة، افه؛العياب، أحنبهم أن هؤلاء عايبة فكان أصابهم، ما 

ببالهم.الكاره من 

يمعتاعليهم، اش حرمه ما واجتتوا الرمل، يه جاء بجا صد.موا الهالكة القرى تاللث، أهل ولوأ0 — ٩ ٦ 
جازواالذين الرمل، كدبوا بل، يتقوا، ولر يؤمنوا ب ولكنهم رغيدة، عيشة حياتمم ولعاموا الرزق،، عليهم 

جحودهم.يمب العموية؛ تكذسهم عانة فكانت لهدايتهم، 

-٤١٧
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لأسساء0ت:الئواقد 

وتتعظالقاسية، القلوب ثرى أن أجل من هو إثا والحن الشدائد من الغاهلين به اش يواجد ما ~ ١ 
وستغفروثم.إليه، فيتفرعون خالقهم، إل البشر ؤيتجه الخامدة، الشاعر 
العياب،اش عمهم وظلمهم سجحهم أعيوا إذا حش بجملهم. ولا الظالن، تعال اه تمهل ٢- 

له.متوقعين غير وهم 

كانوابإ الضالين الكدبين عل نقمه ؤإنزال للمحسنين، رحته أبواب هئح بحانه ثئه من ٣" 
يعملونه.

الماءمن البركاُت، لمئح والتقوى الإمحان أهمية بيان ق تقبل مأمر عن إخار ( ٩٦الأية)ق ٤" 
والأرض•

آلحتسثلح_نآلموم إلا آقه مهكز ملأيخ؛ مهكرأقي اؤأرآئأمنؤأ ؛أثناصزوهمبمتثوك 
ءيبمطجع يدزيهتد آصبثهم ^-١٠ ؤ آن أه-لهآ ثتي. ين يرؤث> و؟ 

جآءتثمرسمحممصعثائاينأسنيهأوهمم• "ؤآتثكآلمرئ يهنل*
دماو؟ مفي آئهء يثل؛ع مل؛جمتغكث> ين ْكدبجأ مثا ْكاؤأإثؤمزأ مثا 

أقؤيثنأحكسبممّ ؤحدثا وإن عهز ثى وجددالآ"ءفأيهم 
،ر.الف

وهوغافلين، قيه يكونون الذي الوقت ق ءن.اب؛ا يأتيهم أن القرى أهل أيى الأحد ذللث، أبعد — ٩٧
الوم؛االل؟حال 

فيه؛اسا>ت،.الشاغل علٍهم يغلمؤ الذي الومت، لأثه بالنهار؛ الضحى حال ق عقابنا —أويأتثهم ٩٨
•مالءد.اب إنزال عف اش قدرة عن فغفلوا البشرط يعلمه لا الذي الخفي وتدبيره اف مكر —أفأمنوا ٩٩

أنولعمن شما يتفيدوا ولر وعقولهم، هم أنقحسروا الأين القوم فهم كيلك كانوا فإن أوصحوة؟ ليلا 
الكون.هدا أنحاء ق اف بثها التي والعذلاُتح العبر 

،١٨-
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قأة الهلكئن، أهلها بعد وريوما الش الأرض تلك عل يعيشون الذين لهؤلاء أولر — ١٠•
يسمعونفلا قلوثم، عل قنختم الهلك؛ن، بآولثلث، أنزلناْ كإ ، ٥^٢٦٢سبب ثم؛ العذاب إنرال قدرتنا 
للدبر•وئثمه قهم  ٤١٣والنماتح اُيكم 

بالايامت،لهم رسجاءتمم ولقد العثليمة، أخارما من عليك ثقعس — الرسول أيبما — القرى تللأ> — ١ * ١ 
الطيعذلك ومثل عليه، ؤإصرارهم التكذيب عف بقائهم يب بليؤمتو١؛ كانوا خإ التثرة، والحي^ الياهرة 

مننهم•ليفعلون بعدهم، من يأتون الدين الكافرين آوكلث، ملوب عف اش بملثع 
والعملوالتقوى الإيان من بالعهد يوفون لا منهم كثثدأ أف علمتا ل سق ما نحمق ولقد - ١ ٠ ٢ 

اض.طاعة عن حريج أكهمُم ■حال، بل الصالح، 
والأساطات:الفوائد 

واليققلة.الذكر ووجوب العقلة، حزمة — ١ 

المائية.صوء اف، غر من الأبن تحذير ٢— 

لهلاكهم.ّبيآ ماكان بترك وذلك الأولن، ب،اأصاب الأعشار وجوب ٣- 
أوليل من لخفلة ق يأخذهم أن والدمار الهلاك من يرنحفون قلقين، الناس يعيش أن افه يريع• لا ٤" 

افميريده الذي ؤإث،ا والإنتاج، العمل من ويمتعهم البقر، طاقة يشل التقبل، س الدائم القلق لأ0 مار؛ 
ينسواأن دون الآخرْ، الدار قصله مى اش آتاهم ءي،ا ييتغوا وأن كوته، ق افه بآيايته يتعفلوا أن منهم 

والهلغيان.اد المإل ذلك يقودهم لا كي الحياة؛ برخاء يعروا وألا الا-نيا، ص نصيبهم 
ولاالمياد، يدب حين ؤيمهل النعم، بأنولع محيئعم الأرض، يورهمثا الذي هو سبحانه اش ه~ 

حذافإنه يرى، ما يعقل ولا مع ييتأثر؛،ا لا أصح حك، ملمه عف طح من دلكن بالعقوبة، يعاجلهم 
العمؤة.يستحق 

١٠)الأية ل ٦"  ■اكاسقين أهلها من الأرصن الذين الناس عقاب ق مستقبل أمر عن إخبار ( ٠

اسلأه،للأخضإني•لأنطمح٠نأناء 
هدايته.لريشأاف تن كان ق كان، غر واضحا تؤيا كان مها البينان وحوي - ٨ 

ذلك؟عف ؤإصرارهم اد، والمللكفر اختيارهم سه الكافرين قلوب عف الهلح ٩" 
١تعال الله ْع الهاو مضى "حطر ١٠

-٤
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عتمهةثلوممشكاث> خ ققيثوأ وملإمحء خعؤف إلق ثاثينآ موّتتى تنوهم من ثمنا م ثؤ 
أميللا أف ؤ أ©؟-جنيي ألتي؛ رن ين _>ينتتعزنإؤرسول ثوتمح1وهاث ?© آلثئسدتي 

ةالإنّقتمحت?©٢ ممَإ غ\رسل ركلإ ين حثقًظمفؤتهم مر ال>يى دلا آثم يمد 
^دآثوهُ ولمة "؛© ك؟يرا سان ^١ثن عصا؛" ئ1لق ١؛©؟ ١لمندئ إثايزه\ت؛ثآإ0ةتيى 

?©ه^^ ٤٧سمنآء مح< 
•الم\ر 

الهموس قصة عن الايات فتحدثت أقوامهم، مع الأنساء قمص من أحرى نمة عن الحدث عاد 
إسرايل•بمي دمع فرعون، ًع 

إلدبه عن بجئغه محا بدئه عل تدل التي دالآيادتl٠ الرسل أولثلث، يعد موس تعال اف بعث ثم — ١ ٠ ٣ 
وجحودا، ٢٠٣بما بالكفر موس دعوة وملوْ فرعون فتلض دولته، ووجهاء قومه، وأشراف فرعون، 
الآياُت،،بمذء الإبان عن بصدهم الناس وفللموا الهين، للعمابه عثصوها إذ سها، أنفهم فظلموا 

الأرض؟ق أقدوا الدين ومكه فرعوذ عامة كاك كم، فانظر 
العوالركلها.حالق من إللث، مزتل إي وسامت،: شن ز لفرعون موس ومال - ١ ٠ ٤ 

حئتلثجفقد وصد3،، هوحق با إلا تعال عته ألاأحبي عئ وحئ؛ واجب الرسالة هده يمقتض — ١ ٠ ٥ 
أنرك،ثى إ-راتتل بمي فأطلق، به، جئتكم فيا صدمي دليلاعل أعطايها افه مجن قاطعة بخجة وثلألث أت 

دارك.غير دار إل معي ون.ه.وا مهرك؛ محؤ من أحرارا ومحرجوا برحم، معي ليؤمنوا ودعهم 
ألملكمن عند من بمدملتؤ تشهد ؛معجزة جئت، محت، إذ له: قال أن لوص فرعون رد فكان - ١٠٦

بابمن وهدا الحق. بقول اللتزم؛ن من أنلث، دعواك ل صدملث، بما لشت، عندي، فأحضرها ئدعي، كإ 
منه.والتثثتت، الحق، معرفة إرادة باب من وليس والاستخفاف، اكحان.ي 

جان.ك1ده وصرعة حفة ق عي يتهمإ، قئاهر نعيان هي فإذا ءماْ، موسى فألض — ١ • ٧ 
أيحلهاأن بعد درعه من يده ف١حرج صدقه، ثوه أحرى بمعجزة ةلالثح الةءه> موسى أتح نم — ١ ٠ ٨ 

يلة*بما يكون أن غثي من عجيبا بياصا بماء هي فإذا فيه، 
والأمتساطارت،تالفوائد 

والعاصي.والظلم بالشرك المدين عاقية ّوء بيان ١- 

انمءوةّتبلغ ق وشكهم الأنيياء، رقى ٢— 



اللام.عليهم الرسل لدى مبدأالمدق تقرير ٣" 
الدعوات.لتتجح الدعوق؛ مراحل أمم من عن الثللم رح — ٤ 

يدعل افه بجرتبما التي العجزان ومنها الآياتا من كثيرة ^^١٤ عباده عل الخجة تعال اش اقامة ه— 
واللام.الصلاة ءالهم أنبيائه 

هندالتت؛رىموُآه؛سممحّلآوثإى لؤ 
بماءآلثكره-وهو سخي خم-ك-بلكا أؤأ حشئث ٢^^٠ ؤ وأرسل وهء ''و^'عالوأآكمن 

هُو؟ الثسما ليي ؤيلإ' هم؛؛ ئ ١٠اعآ عن ه=قنا هاوأإاك-لناقعاإن ؤمق 
التشسثر!

غاظهمفمد دولته، ق والصالح والغتى الخام أصحاب من لفرعون، السيئة البطانة دور جاء هنا " ١٠٩
المعحر.علم ل ماهر ساحر أيه فأشاعوا مومحى، به جاء ما 

لموبجولون موس، عل والناس فرعون تثتجون أ-محدوا بل الماطل، القول بمدا يكتفوا دل( ~ ١ ١ ٠ 
مذالاتقاء الشورة محناليا فرعون إليهم فقنع اللك. منه يطلب أن يريد باثه فاثهموه وجهه، ل ليقفوا الأمر؛ 
الداهم.ايلر 

فرعونإن حيث ثمآمإ، ق يالقماء تتعجل ولا أحيه، وأمز أمزْ أحز أن ت إليه فأشاروا —  ١١٢—١١١

إليكمحمعون مذ ملكك مدائن ق أريل أن إليه: وطيوا وأحاْ، موس يقتل أن أراد قزعه دة شس 
١^ا وجه ق يقفوا لكي الهرة؛ الحرة  هويل مثاله، س.أحر وسطثوه سحره، عن ويكشثوا العاليم، حر  ١١

ظنهم.ق أشد 
لأحرأكا أإ0 ت له وقالوا مطامعهم، عن يحثون فرعون، عف وأملوا الهرة، الحرة واجتمع - ١  ١٣
الأحر.جزالة س أولا بتوثقون فهم العليم؟ الساحر هدا الغوعف لما كانت إن عظيأ 

أجزلكم تعم بأيثمن: عدوه س يتحلص أن يريد الذي العاجز جواب فرعون محهم ومتا - ١ ١ ٤ 
المائي،بالأجر فآغراهم وجواري، مزبير المحقلوقين س كونكم إل إصافه عليه، انتصرتم إذا جزيل 

ذلك.موثدآلهم لهم، حفزآؤإغراء سصالْلانه؛ منزلتهم بقرب ووعدهم 
والأسشاطات:الفوائد 

سوالهروب والخام، وانال الرئاسة عل الحرصن دء١تهت ومعاداة الحق عن الميول أساب س — ١ 
زمان.كل ي والهلغاة الفللمة عادة مي ك،ا الغمع، تكاليف، 

-٤٢١-



الأعرافسررة 

بميإخ>إج يريد يإيا محس، ثيب دمو الللث،، يريد يأل موص اتمموا إذ وحجهم؛ اللأ مكر ٢" 
افأنساء وأحفاد الأتساء، أبناء ومم الأئاط، تل من وامتهامم اسعيادهم طال فقد مصر، من إمراتيل 
الملام.عليهم ؤإبراهيم ؤإسحاق إسرائيل 

تشيريلا الخى الرب إذ شأنه، ق الملأ فاستشار الربوبية، دعوى ني فقد فرعون، أمر مضح ٣— 
متقبلا.مامحديث، لابجهل لأثه فيهايريدفعله؛ عييده 

■حنمهاثحر،وحنمةقشه.٤— 
قبلأجزهم فشرطوا إليهم، والحاجة ؛^|؛، ،Si"j- عل يدل، ما الأجر امنحقاق، عن الثحرة سؤال ل — ٥ 

مهاريائتدل والظالمون، الهلغاة -ما يت|ين مأجورة بمحاعة عن الموقف، ه يكثؤفوهكذا العمل، ق الشرؤع 
الدينهم وهؤلاء والمصلحة. الأجر محوي ميء ولا لها؛عقي،وة، علاقة ولا ستثلرْ، الذي الأجر مقابل ف؛، 

وزمان.مكان كل داناق الإسلام أعداء يتخدمهم 

ثءمحثثهأآتمزأ قنا ألمزا مائ رؤآ آلثلتء0 مث تءؤث آن وإما ثلمميآ ؛0 إما ارأينثوتى هؤ 
هثعْتثاق؛يا ١^، آت تنمى وآو-حئ-نآلق عفو.٢ دجآءويبم وآت.رهتحمحإ آعمت>آلتايدا 

أوآهوأمليأ ئتسمى دع_ليأ اؤ؟ ويثقماك١مأطلوك لبى -آموئع علثم،مأغةؤ0'و؟ 
■الممسره 

وجاءمكان، كل من ونمنهم عيدهم يوم ل الغاس واجمع الأجر، عل الحرة اطمآة أن ويعد 
تالمناظرة وهنا؛دأيث، العظيم، الحدمث، هذا ليحضروا ومتشاروه؛ وملوْ فرعون 

أنتموص يا فقالوات — لخصمه اكحدي قوته، من الواثق بلغة ~ موسى إل الحرة فتوجه — ١ ١ ٠ 

الفوزمن ثقة عل فتحن ؛عل.نا، تشاء ما تفعل وأنت، أولا، نحن ينقي أوأن أولا، عصاك تلقي أن بغ، نحيد 
لتا.واستسلم نفسؤلثإ، فألح والنصر، 

بميولا تمم مبال غير أولا، يلئوا أن طلمر بأن بربه الواثق بلغة موص جواب كان وهنا — ١ ١ ٦ 
الناس،أعهم، مححروا والعمي، الجبال من معهم كان ما ألقوا فل،ا حالقه، عل اعتمد ئد لأثه حعهم، 

بابل ه عقلتم وجاءوسحر ؤ والرمة- بار.وءة فامتنلأالقلم، حقيقة، مافعلوه أة الأبصار فحثلواإل 
اضمن مهة وهغ-ا كأمحبماثعابين، العصي فصاريت، عصاه متهم واحد كل فقدألش مذرآه، ء؛ز، ول الحر، 
دٍاراه؛احال٠ولا النغز، نحالمر وأما ^٥^•، ١١موس معجزة لإظهار 



الأعرافصورة 

أماميقف اص بموسى ؤإذا الطرات، وتظهاك< الأعناق، اشرأثت، الرمة الادحذلة مذه وق - ١  ١٧

اشؤأنأفي٤قثافهمن بوحي عليه والتأييد؛تزل بالشيت وإذا خائفآ، هثزجا العظم الإفالث، هذا 
الحرة.أولثلئ، به مايآقذب سرعة وتالتقم ت؛تني هي فإذا ةأرهاها الأعل، أث إئك نحف،، ولا 

معهمما إبرار يستلزم قثله إلهاءهم لأ0 المقام؛ يتوجه حثن ~ أولأ يلمون يجتبهم ّ موصى فقصد 
قللثإبعد عماه إلقائه ق كان ذلك فعلموا فإذا ومحهودهم. ءلرةهم أمحي واستقال الحر، مكايد من 

ملهم،ألض فلو الحق، ق بعدم حيال لا ما الياطل، ول؛طال الخق، لءلهار من ألقوا ما لخمح وابتلاعها 
ذكرثا.ْا محمل لي ؛عال.ْ، وألقوا

والتخيل،ا-إسل من يعملون كانوا ما وبطل وقشي موصى، عليه الذي الحق وبت، فثلهر " ١١٨
تأثيره.وذهصإ 

العثليم،الخشد ذللث، ق وسحرته وملوه فرعوذ المنكرة الهزيمة أصابتج أن ةللثv عل وترثمي، — ١ ١ ٩ 
والخذلان.الخيبة من بمم نزل صاغرين؛ما الخمح وانقلث، ونيتتهم، عيدهم يوم ق له الناس حشر الد.ي 

Iوالاّتتياطايتج الفوائد 

الذؤح.الفشل هي — علا مهإ — الغرور عامة — ١ 
وقلهرفأيهلله، والماهيرأ، بالخج^ عليه كؤ عنده ما أؤلهر فإذا الخصم، تقديم محن الناظرق ق ٢— 

ذلكيكن فلم تماي،. ر؛ه من موبتوقيت، إنا موم، انعه الذي الأسلوب وهدا اياطل• عل وانتصر الخن، 
بهجاء الذي أة لم ليظهر بالخجؤ، يقهرهم أن أراد بل السحر، بفعل أوإئرارآ لهم أمرآ المحقو ءوس من 

معارصته.أرادوا الذي الخض هومن ليس 
العمئإذ عليه، هو ما ، حلافعل الثيء يرون بحيث حقيقة، الناس أع؛ن ق الحر تأثيرّ ٣— 

فإه، نفالواغ ق الثيء حقيقة ذللثج يكن لي ؤإن وئعا؛؛را، محيات إل الناس أعين ق، استحالت، والخبال 
الحر-أثر هومن إثا النام، يراه 

حتىالزمان، س اعة هلوحم ياره_إ وقد يسثرأ، زمنا بيميقه الناس عيون يحر قد اياطل ~ ٤ 
بقوتهالمستقر الثابتج الهادئ الخق يواجهه إن ما ولكن ، وجارف غال، أنه الغافل؛ن الكشيين إل ثحيل 

صروحهميرون وهم والصغار، الذل يصيبهم ايامحلل هدا بأتباع ؤإذا ويزول، يرمق، حتمح، تغالي" لا التي 
امح،•الحث، نور أمام تتهاوتم، 

دائأ.سق فالغلبة ميدان أي ق التقيا إذا والماطل الحق أن ق ممال سته بيان - ٥ 
٧✓"[.ايوض: ^ ؤولأسإخآك>؛ريذا تمالت لقوله أهله؛ يفلح فلا الحر، بعللأن ٦— 

-٤٢٣-



الأعرافسورة 

ع١دؤءون'؛^؟ دي<مشومحتحف أؤ؟ آئثفيي ^١^؛؛، ١٠ثاوأ.أوُ ألإتأث>ر؛سحدين وؤ 

ؤآشؤئ0 رثا و؛ا'إداُإق .٢٥١يثعيك> ين و^تم لأظع0محةم 
ها.؟ ثتّدإبم يمحومئآ ئع عنتا أئ -ثآءتأرثتآ ثنآ رثآ ءامناقايتت آش يتاإلأ ثنقثإ وما 

■الش|«ذر 

بمشهدالعظيم ا-إنمع تفاجأ فقد ١^، وتلك البيان وهذا التافنرة هذه نتيجة تعال اطه ي؛يرت، ثم ~ ١ ٢ * 
شئجيا الأرصى عل تيوون وهم الحرة مشهد إيه الآمرين. هب وين الوانين، ؤيقلب القلوب، يبر 

دسا،إليه أحدآفئدفعهم لكآة حتى الإمحان، إل يسارعون وجعلهم نورالحمح،، فقدظهرلهم العاين، رث، 
إلقاء.إليه وألقاهم 
^،١٠١١رث، أد وبيتوا العالن، رب ض الجوئ هدا أن أعالنوا بل بالجود، اكتموا وما —  ١٢٢—١٢١

وهارون.موسى هورب له مجدوا اللي 

أناامركم أن قيل وهارون مومحى برب امتتم إيإثهم، الحرة عل مئكرآ مدهولأ فرعون محال ~ ١  ٢١٣
اتبامهمذلك، إل أصاف، ثم استئذان، إل محتاج ئ؛يرن أن بعد يالخق الإبجان أد ظى وجهله محلعرورْ بدلك؟ 

موسبرب الإمحان من صنعتموْ ما إل فقال: عنهم الناس ليصرف إخلاص؛ عن يكن لر إيامم بأي 
لكيبسعحره؛ هتكم كل ينق أن قبل وموس أنتم احثلتموها حيلة هو بل منكم، اضاع عن ليس وهارون 
تيقوله الثديي. الباطل؛الوب. الأمام هذا أئيع ثم إسرائيل، ولبني لكم ومحلمد أهلها، مصر من نحرجوا 

فعلتم.ما عايثة ه ؤتن>ونهندزن 
منوالرجل الأيمن، ابامط من كاليد للأخر، مغايرأ عضوأ منكم ثق كل من لأقْنس — ١ ٢ ٤ 

وبأمثالكم.بكم ثكيلأ وغلظة؛ بشدة أحمع؛ن لأصلينحم ثم الأيسر، ا-بمانسخ 
بيْلسوالاستهانة العميق، والإي،ان والتياصت،، بالصبر والروع الوعيد هذا ا-اداند الومتون قابل — ١  ٢٠
ورحته،ربنا لقاء إل لانقلابنا بالوتر نبال لا إثا ت واطمئنان ثبات، يكل له ةاتل؛ن وجبروته فرعون 

ماإلا بنا تفعل أن تقدر ما والصلب،، ^^ ١١ثإ.اى. عف فيثيبنا بينتا، فيحكم لقاتكر، ومن مئلث، وخلاصنا 
لا٠قد.رْ 

ماأد ْع باق،  ١٠^؛إلا وتعيب متا تكره وما بقولهم• وذللئ، لهم، تعذيبه سببه له بيتوا ثم — ١ ٢ ٦ 
طلياعنه نعدل فلا ، ٠٣١٥المناوأعفلم الأعمال، خثر لأيه محاسننا؛ أعفلم هو عليتا، وتعيبه متا، تكرهه 

٤٢٤-



الأعرافمحورة 

صرآواسعا؛علينا أفقي بأن دعاته هقفزعين تعال، الد إل با-ائطاب فرعون عن انصرفوا ثم لرصاتك، 
لقضائلث،.ْسامين وثيالش<، لأمرك ملعت؛ن ؛،، JJمسالمين كوئتا حالة إليلث، وثومنا دسك،، عل لشث، 

والأساطاُت،:الفوائد 

ماأق ليحر احترافهم حلالي من عرفوا إذ وبصرة؛ هدى عن منسي لأئه رامح؛ الحرة لخان " ١ 
اكا>أت،.ق الأمثلة أرؤع وصربوا فامنوا، افه من له هواية وإث،ا صحرأ، ليس موسى به حاء 

!ارنت مول، إذ هو اث رسول، وصدق، أسلموا. حتى موصهم برحوا وما كافرين، الحرة آصحى ٢— 
ممرناللهم يشاء.. حيّثه يصرفه واحد، كقاو_، الرحن أصاح من أصعتن ؛؛ن كلها آدم بض قلوب 

(.٦٩٣يرتم؛ شاء، كيف \ذقزوب افءتمال تصريف ياب القدر، كتاٌب، مسلم، )صحج . a طاعتك، ^، قلوبنا ، صرفالقلوبه 

ممرينوح لي الجتمعاُت، من أعيان هداية نرى وهانحن نفوسهم، ق الأمل ييعث، للا.ءاة درس هذا وق 
والرهباناوّة الشعن محؤلأ والأثرياء، والساسة الفن ومشهورى الرياصة، كنجوم هدايتها، النا،س من 

دغثرهم•
نيامم.ق الأبرياء وامام الكديط، عن يتوثءون لا والخرائم بالكفر السة الملوم، أصحام، ٣- 

الخجة.ممدان عد والقوة إلاالبهلس والهلغاة القيالن عند ليي — ٤ 

القلوم،عل ير؛هل مما هادا فإن لربه، متقلبه يستحضر أن اكلغاة مواجهة ق ؤيقهميه ايتي، يثبت، مما ~ ٠ 

العزائم.دبموتم، 

الإيٍان.عل للثيايت، البلاء؛ الصرعي، موال، مشروعية ٦" 

الوقوف—٠ون، العميدة، أجل من التضحية ق نموئج أريح للناس ~ إياتبمم بعد ~ السحرة صزبه ٧— 
المستقيمالهلريق ق الدحول، إل المسارعة وق والألأم، الكاره عل الصثر وق وعزة، ثامت، الطغيان أمام 
الحياة.مغريات، كل عن بالإيان النعال وق، لهم، ئمح، أن بعد 

-٤٢٠



الأ'مافصورة 

وثالهت\ف٠١دثنمئلملشش-ثوأفيآت؛بج،ودرق و ؤ
وآصبميوأأش آسمسوأ كويه موش أأو^أهاد وإماممه1رقهروئث> ياءيم ومقيء أثاءم 
وذثاثنثيفي،ثاثوأ ?عآ هثثتيث- وآلعنمه بمتادوء يى ئقثاء من ش آمحفيس لركت> 

آمحمحفي<4، ومثنشًظم صدوْظم ئيإلثث> آن رقتتقم صش د ١٠ما:بمتثثا بمني وثئ ثأتيتا أن 
ُعأ'هسلون مح~هلرءظيف 

\ذفبر.

والإثارةتالتهييج سل عل له، ود3لانت4 فرعون قوم من والوجهاء اارءc١ء قال وهنا ~ ١  ٢٧

ربيمدون أتركهم ديتهم؟ ذ الناس يإدحال فتها ليغدوا أرصلث،، ق آمنين أحرارا وقومه موص 
كبرىمحنامة فتكون وعجرما؟ عجزك للتاص فيفلهر الهتك، وعيادة عبادتك ؤيركون وهارون، موسمر 

قلاكك؟-بما بمسد 

،^_lJتكبرين الالهلغاة بمنهلق عليهم رد لذا والتحريقس؛ التامر ألوان أشد عن بممح الكلام ومدا 
قيل،من معهم نفعله كنا ما •مم وسنل ذلكر، من أهون موص توم فإن اللأ، أيها ولاترتاعوا نحافوا، لا 

يتغيرلا ئا كا غالبون فوقهم ؤإنا لهم، إذلالا والامتهان سدمة أحياة الماء وثنك الأبماء، قئل وهو 
الأعرة.ونحن الأذلة، ومم الأقؤياء، ونحن الضعفاء فهم حالما، من ثيء 

قوميا ت بقوله بالمر ؤتئرهم بالخبر، الومتين القهأ موص يوصي اكهديد هدا وأمام " ١٢٨
ومشه،لفرعون ملكا ليت الأرض فهده البلاء، عل ه ^١ ؤ؛؛٢٢أموركم، كل أش ؤأت_تممزأ 

أنصيحاته سه جزت وقد عي1دْ، من يشاء يتى يورثها صيحاته وحو رب ف ملك هى ؤإما 
سواه.أحدآ عنشى ولا عنه، ماْ ما ؤيرك يه، أمره ما ويفعل عنشاه، لمن الطية العاقبة بجعل 

موسيا تآتجا أن نل بتا فرعون ثكل لقد لخاتم-مت صنف عن يتم وتبرم بتفجر فندوا - ١  ٢٩
حالما.ك،اترى حثتتابالرسالة وبعدأن بالرسالة، 

سوءوسامكم العد.اء، ناصبكم الذي فرعون عدوكم قبمللثح أن ريكم عى ت القص موسى أجابهم 
لكم؟يمكن حين تعملون كيف، فيتفلر وشيعته، هو هلاكه بعد من الأرصن ل حلفاء و•ءبهلكم العذاب، 

للاختباراستخلاف هو وإما لكم، محاباة ليس أعيانكم هلاك بعد من الأرض ق استخلافكم فاة 
•أعداتكم كممبر مصيركم كان أسأتم ؤإن فضله، من اطه زادكم أحسنتم فان والامتحان، 

-٤٢٦.
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والأستتياطاتإالفوائد 

الطشإل ودئعه له، فرعون بطانة إثارة ل ذلك نحل والرعية، اللوك عل السوء بطانة حطر ~ ١ 
مصالخهم.عف للحفاظ 

وأهواءهم.مصالخهم -ها لتخموا المائية؛ قوتهم إل اللحوء افتك>ثرين الطمحاة مقطق ~ ٢ 
والاحرة-الدنيا ل الحميدة والعاقية النصر، مفتاح وأقبما والتقوى، والصم باش الاستعانة فصيلة ٣— 
واجتبأوامر0، شتل اش، امحقي يمن المحمودة العاقة أن أمرمستقيل إحيارعن ( ١  ٢٨)الأية ي ٤" 
نواهيه*

والتيكموالتقوى، الإيعاز أهل لأوليائه اش بوعد والتبشم العاقية، حسن يذكر ١^٠٠٠-؛^ نشيت ه~ 
تمال.نته حم

وشكر،عمل إل بمتاج ابتلاء قه ي اش، ْبن نصر الأرصن ق ٦" 

يهنحاء ?^؟^٥١ يدْصقروك دثلهثِ تنآلثتإ؛ت وسمى ء١للأونأشنيت يملئ مد وؤ 
وقئ\ش بمد آلآإس1 ثعه7 وتى يثوتى بمليروأ سيثت كينثم هندهءثإن تا  ٧١٠أكته 

ا0ظيرمح.محثمحسةتامهثئض أًقميأألآجمق 
ءمٍماُك^ةك^ىنأجاؤاضما محالدم محالصماؤغ والمثل واواي ^^١عقإمآلهلوةان ١٥

آفيثرعقا ئتَةشمق عهدبمدق مما ئتا آنغ تنثوش  ٧١٥عوي؛نآفيثز ولث1وهع أؤآ 
ئملجتز إق ألإحن عثيم ْءقشْثا ْتثا أو؟ إسرتآة ولرسلى للث لنويئ 

محْإدالإلآقزن.ه
الفر1

وانتقاصالآفات وانتشار العيش، وصيق والقحط، با-بمديتح وأساعه فرعون ، JTتلونالقد حما —  ١٣٠
منقه هم عئا ؤيرجعون حالمهم، قوة أمام صنمهم ويذكرون رفدهم، إل، ثثويون لعلهم الثمرات؛ 

والعصيان.الكمر 

والرحاء،والسعة ا-يمب من يروئهم ما حاءهم فإذا ^٥٢، ازدادوا وإما يعتبروا، لر لكنهم —  ١٣١
^١^١٠٠عليهم، اض قفل ناسن وجدنا؛ ويعدنا له، أمل لأنتا أحلنا، من إلا الخبر هدا حاء ما بغرور• قالوا 
أوالأيدان ق مصيية أو قحط، أو كجت.دت، نوءهم حالة أصابتهم أن اتمق ؤإن ئع،ائه. عل شكر0 عن 
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ولوونحسهم، بشؤمهم إلا أصابظ الذي أصابتا ما وقالوات أساعه، من معه ومن بموصى تشاءموا الأرزاق، 
فهياهفه، عند عليهم المكتوبة السيئة أعإلهم هو شؤمهم مسيج بآن عليهم افه ؤيرد أبجنا، لما معنا كونوا يب 

وقغ؟آءقرلإهؤ ذالثإ. ل ثدحل أي معه لمن ولا لومي وليس يسوءهم، ما إليهم سامت التي 
وجهالاتهم.أهواؤهم عليهم تمليه ئ يقولون، ما قيقولون الخقيقة، هدم محهلون 

مننؤع ثكل، تأينا إن ْوسمح، يا إنك صدقه؛ عل الدالة حججه من رأوا آن يعد لومي وقالوا ~  ١٣٢
للث،نحن ف،ا فيه، نحن عيا  ١٠•،ئصرقتا أن لأجل دءوتاائ،؛ حقيقة عل -٠١ تتدل، الش الأيات آنولع 

فيهاي؛ني ولا دليل، معها ي تجل. لا مستعصية حالة ق صاروا قد فهم بئئعين. لرسالتك، ولا بمصدئن، 
٠يهلليونه دلل بكل شيهم أتاهم ولو حتى التكذءي|ب، عل الإصرار أعلنوا فقل• إئناع، 

أرصهمفتترك زروعهم، تأكل ا-بمراد أسراب ~ أدبم ومحوء بعتادهم — عليهم فأرسلنا — ١  ٣٣
علميهمنفير والخمالع بيوتهم، عليه اشتميته وما حيوتم، أكل اان،ي التوس وهو والقمل، جرداء، 

اشابتلاهم تبا. ينتفع فلا أمحبمارهم، وعتممي، شرابمم، ي يستل الدي والدم مضاجعهم، وئقصى معايشهم، 
الإيانعن اسكبدوا ذلك، كل مع ولكن لرشدهم، ؤيرجعون يتوبون، لعلهم ا-يلك؛ الأيات هده بكل 

والشوق.الكفز وئياأوئ|م الإجرام طتعئهم وأصبحت معجزايت،، من به جاء وعئا اه؛؛، بموس 
العيابوأتباعه فرعون عف وح حنتن بأّبمم والعتاد؛ الاستكثار هذا من صورة سبحانه وبى — ١٣٤
ااعقوبا'ت،تتلك من عقوبة كل عقبر واسعهناف يتدلل لموصى يقولون أحدوا السابقة، الأية ق الذكور 

عنايكئم< أن الهلاك من لإنقاذنا إلينا؛ إرساللث، أقر من عندك عهد ما بحق واسأله ربك"، لنا ايع يامومحى 
دهمه، معاِئايإس؛<ل وثرسئن لك ثئؤمس عتاؤ كشفته إن إنك لك م نقونحن العذاب، هن.ا

غيره.يميتهم ألا رؤع إذا وظنوا العن.اب، من -هم حل ما زوال إلا لهم فصد لا ئ.بة، للث، ذق 
همإذا ~ اليم j( إغراقهم ومت، وهو - لهم أجل الذي الوقت إل العن.اب عنهم كشفتا فلمإ -  ١٣٠
عقدوها.التي آيائيم ق ويتكئون أبرموْ، الذي ءها>هم ينقضون 

والأس.ياءلات،:الفوائد 

وامحتمرأظلمهم، عل ما/؟هم مى وئمم وأعوايم، الثللمه تشمل عامة ءقو؛ادت، الإلهية العقوبامتج — ١ 
كدبمم•
إلوتدعو اممه، إل اكراعة ق وترعب، النفوس، وممل القلوب، ئرمق أن شأنها من الشدايد ٢— 
للبلايا.اتقا.؛ اخلمايا عف المس ومح-؛ة والممكثر، اليققلة 

-٤٢٨



الأعرافسورة 

والعصيانالفسق عل ئيرب اف، شئ سمحاكة ايمحاصي ل الشؤم ؤإيا مهللقا، التطثر بطلان — ٣ 
والذاب.البلاء 

الفطرة.وفاد القلب، قسوة عل دليل الأتان توارد ْع والعقلة ا-لححود ~ ٤ 
يظهركإ إليه، ويتضرع يالءوْ تعال، اف إل ييفنغ به، البلاء نرول عند الإنسان صعق يظهر ه~ 
اف.عصمه إلامى ؤإلفه، عادته إل ؤيعود يه ترل ما يمسى حيتها البلاء، يرغ عندما وساته جحوده 

وآوها١^^.٠ ؤ
رممييمتح ومثن ٥^١ *كإكإآ \ه ومكنيلهتا نهك 
ْكامأوما وممهء فرعومحك ماَ؛ارثت<بمثع ؛وبما ودم_صبروأ مثا مل إنني بي عق آنصئ 

ممح0ه
التمسثرت

■١بJعة وء^لأتا اجط^ة، تاتا عن وى٧ظلهم تممدييهم سسب وعاقساهم؛ حم، دتقلتا ~ ١  ٣٦
وهيومغارحا، الأرصن مشارق مصر، ق يتصعقون كانوا الدين القوم أولثك واستخلفنا ~  ١٣٧

والتمكينيالتصر تامه، ا-لحض ربلك كلمة ومضغ الأرزاق، وسعة ءا-اقصوية، فيها باركتا الكب الشام بلاد 
بمنعكان ما دئوتتا ؛عظمتنا ويقرنا وتليه، فرعون ظلم عل بمبدهم إرائل؛ لمي لأرض ال 

مثمرة.ات؛ن ويشاعقة، وصريح حصينة وبريج وقلاع مشيئة، وبيوت متيقة، نمور من وقومه 

والأستياطات:الفوائد 

والعزوفعنها، الصدود حث الدنياوالآ■حرة، ق العدايؤ عتهاس_، والعملة اش بايات التكدس، ~ ١ 

ما.والاعتبار فيها، التفكر عن 

وماوحرايت،، دمار من وارغادرين، الفلاأل؛ن أصالت، ما ونومه همءو.ن ْع موس نمة محم ~ ٢ 
فهيوعتر؛ عقلة ذلك، ليكون الأرصى؛ ل واصتخلأف خثر من الصابرين ايتضعفين أصاب، 

العانن.لري، كونية شثة 

قيهم.تدبيرْ وحسن خلمه، عل آلائه وعقليم وعده، وصادق النه، قدرة مذلامر ٣— 

ذمني الصورة لاستحضار ه ما'َكارنق-ةنثع ؤودئ1زئا توله: ل الضائع إل الماصي عن عدل ~ ٤ 
عرشوا.وما صنعوا، ما هوالأصل: ومتلهؤومامقاراتنييثوى الخاحل—،، 
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آجعلينموس ثهمأقامحأ آصناب ه تثتةئو0 وم عق مأمأ البمر ع٠ذ إ ؤ

تن؛١^،ؤإدآقثتطم و؟ هق ديقو ١٠و؟ 
؛^=^٠٢وؤ، وم.ثمحومكا آثاآم يمنلنين آددد١>س٠ سوء يثوثوثؤمحمحم فرعودك> 

نج(رتًظملإيت.اه
•ؤر الف

منمنهم كان وما مستضعفين، كانوا الذين إمراتيل يتي ْع الدعؤية مسيرته القهء موسى يتدأ هنا 
الخالقعيادة عل الأصنام عيادة وتفضيلهم واسنعياد، دل من فيه كانوا لما ونميانيم الثه، لنعم جحودهم 

ومعاصيهم.أنولعكفرهم من ذلك وغثر ه، 
الشرقنحو سوإصراتيل ومحار أبهم، أمام فأغرقهم وجده، فرعون من افه انتقم أن فيعد -  ١٣٨

دامحنقوم عل أبصارهم وقعتا حش عدوهم، فيه غرق الذي البحر جاوزوا إن وما البحر. عبروا أن بعد 
فغضبالقوم، لأولثلث، كان ي آلة، لهم مع أن اهخ موصى نبيهم من فطلبوا الأصنام، عيادة عل 

الخهل.عل والمداومة يالإصرار، ووصفهم التوبيخ، أط ووبحهم شديدآ، غضا المحقيأ موسى علميهم 
بالدمار،فيه مم ما عل محكوم الأوثان عيادة ق تقليدهم تبغون الدين هؤلاء أن لهم بهز نم —  ١٣٩
هدهق ستفلهر التوحيد دين لأل والزوال؛ بالاصمحلأل الأصنام عبادة من يعملونه ما عل وممخي 
صري.ولادى نم، الصم ذلك عيادة من عليهم يعود ولن القهار، الواحد ف العبادة ومحتمير الديار، 

وهوقصلكمله، العبودية عف أحملكم معبودا لكم أؤللب افه أغثي مبينات القص موس لهم قال — ١ ٤ ٠ 
الخليلة.هوبالئتم احتصكم ي بالعبادة، نحصوه أن عليكم الواحي، كان وقد زمانكم، عار عف 

يكفرون؟أم أيشكرون ليبليهم. والتنكيل؛ العياب من لهم اف إنجاء بنعمة كد.راث، ودتكرهم — ١ ٤ ١ 
الدينفرعون آل من أنجتناكم أن وئت، يتمه عف افه وتشكروا وتتعفلوا، لتعتبروا إصراتيل؛ ض يا فاذكروا 

ضاءكموينتبئون دكوركم، أرولخ يرمقون كانوا إذ وأصعبه، العياب أشي يعد.؛ونكم كانوا 
وتمحيصلكم امتحان منه، النجاة وز والشي، الخدي العذاب ذلكم ول وينتذلوئن. لجتخدموص، 

واضح.
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والامساطات:القوائد 

منطلبوه ما عل خملهم لفمله، وجحودهم لتنيه، ونيامم تعال، اف بمقام إسرائٍل بتي جهل ~ ١ 
بجعلأن موساايو؛ 

المخاط—،.وطبيعة الخال، مقتفى مراعاة ْع عدوجوده، الكر إنكار وجوب، — ٢ 
لعلهميتوبون.الغنمللتاس، واستدكار والموعظة، للاعتبار اض التيكثربأيام استحباب ٣— 

وشكر.صر لمن محر كل ول والشر، بالخثر يبل تعال اش - ٤ 

موّءاوقال كلأ أرةبمتق> رئيت ميشت، ئثم بعثر وأئم1قها كلأ دلنث\ك> موٌتى ؤوو؛عدادأ 
لميقنثاثوّءا جاء وثثا ١؛^^؟ ثملآدقسيتي ثئ وي وثنئ مهى ف ءةتي -أهترٌءت> ,؛ذجمه 

ما=ءقامحءآنتس ي آيبمبل لنرنيوء٠آىJإل ]، ١٥أدْلتزإقلكأ آيؤأَ رم، ربئ»هاث< وكقتةُ 
ثثحتكهال أءاق قثأ صعقا مومى وحز د^كا جمهق إل؛ك~ل هلماعثلمينى موف 

مدعض ص إ4أتلفتلث،و تنوخ 0ئال آثئ،آلثؤه 
شماوثؤعثله>=ظإا ثن آلألواج ؤ، ليد ؤًكتيثا ?ع؟ وآوئرثتن> ماتات_يثلئ، ئنن. 

سأم،رذ،لخئ^دارآكسقإن هابموةؤأمرهوملث،يآخدوأ وشهيلألكل
يىوإن لايويسنوأ ءاثؤ تظ»==قل وإن سرآلحؤ آيخوأ ؤ، ء١ثؤا٢ك•بم عن 

دءاثندتثابوأ ، fJ^-Sسثملأ تتخذوه آلي سسل تثئ وزن تكييلأ لأتتخذّوه سيل 

ثلكلمثإ بم، ^^١^١^١ثلئءآ'لآمحة ^0 
أ3؟يمإلا:َاَكاذزأسدنث 

الضثرت

ؤيكونالتوراة، وأحد افه، ؤيتهيألوعد ليتعد ليلة؛ أربعن أن القي؛ موسى تعال اش أمر — ١ ٤ ٢ 

عزمالميقايت، تم فلط والامتثال. دالءل١ءة رد4 موسى فوعد إنزالها، إل وثثوق لديه، كبثر موقع لترولها 
كنمفادهات وصية، مارون أحاه وصى ربه للماء موسى يتوجه أن وقيل الهلور، إل الذهاب عف موسى 

وسلالضلال، أهل وطزى ؤلياك وعبادته، افه طاعة عف لياهم ؛حملك وأصلحهم قومي، ل حليفتي 
الشهواتواستيلاء إيإمحهم، بضعف لعلمه قومه؛ من ثرأ بمشي انقهتؤخ موسى كان فقد اي، الشأهل 

عليهم.والأهواء 
-٣١ ،-
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ئئوقيتكفه، وآسه له، افّ ويته الذي ايحدد والكان الوقت ق القه موصى وصل وحين ~ ١  ٤٣
إلانظر دلكن روض، ستظح لن أتت اشت له فقال إليك، الفلر من ومتكي، تصزبير رب فقال: اش، لرؤية 
موصىومضل امحهال، للجيل تعال اض تخل فلتإ ترال، فوف مكانه اّتقر فإن وثباته، شموحه ي اجتيل 

إليه.وأناب وتاب والتعتليم، ياكبح تعال النه ئره غشيته، من أفاق فلئا رأى، ما هول من معييا امحوث 
لياك،بإرسال زمانك ق اكاص عل واحتييتك اخترتك، المحوأبأق لموص صفته تعال افه هن ثم ~ ١ ٤ ٤ 

فخدبالتوراة، الوحي وفيها أعهليتك، ما العثيام القن، من أعهليتك وقد واصعلة، بعثر إياك وبتكليمي 
لالراسخن من وكن والكتاب، والناجاة والرمالة واليوة الاصطفاء شرف من أعطيتك ما ياموص 

رمانك.لأهل أمحوة فأتت عليك، به أنعمت ما عل الشكر 

١  ٤٥ ~ Jالخلالمن إليه بماجون ثيء كل من التوراة ألواح ق المحءح لموص كتب أنه تعال اف ويير
وأمرهوترمييا، ترغيبا تلوءأم ق توثر أن شأيبما من غم، موعظة ذللثج ليكون والقياتح؛ والحاسن والحرام، 

الواجيةالأوامر دمي بأحسنهات قومه يأمر أن نبيه تعال اف وأمر وجلد، وصر وحرم، لمحي يأخالها بأن 
عانةمثريهم بحانه سبائه التام، والتفصيل الوصؤح هذا بعد أمره حالف، مى اض. وثوعد وايتحبة، 

ولانتعي، لا التي الله متة فتلك والدمار؟ الهلاك إل يمثر وكيف، طاعته، عن و■محرج أمره، خالف، مى 
تتيدل*

بالطحوحججه، اش بآيات الانتفاع عن سصرفهم دأد4 الحق أعداء تعال اف يتوعد وكدس - ١ ٤ ٦ 
العجزة١لآيامتv من آية كل رأوا وإذا ولابمتثرون، ولايتدبرون فلايتفكرون استعدادهم، لسوء قلويبمم عل 
مناف آتاه ما عل لغثرهم وحسدهم ئلوحم، اد لف-٢١ يؤمنون لا الخثر، إل وترمد الحق، إل تمدي الم، 

يسلكونه؛ولا إليه، يتوجهون لا والقياد والاستقامة الصلاح طريق، وأبصروا علموا إذا وأمم قفله، 
فيهويسترون إليه، يميلون طريقا بمخدوْ الحي، عن، الضلال طريق، يروا وإذ وشهوانمم، لأمواتهم لخالفته 

علالدالة افه بآيات َقدبوا موأمم العجيب، الضلال هذا إل  ٢٦٠أدى الذي ج، بوالأويدبر• ظغ بدون 
يعتيرونولا فيها، يتفكرون لا لأمين،، غافلين، الأيات هذه عن كانوا وأقبمم أباطيل، من عليه هم ما بطلان 

عفنان.من عليه امشملت، بإ 

ببطلانوعقاب، ثواب من فيها وما للأجرة والنكرين لأياته، المكذبين، هؤلاء تعال اف ؤيثوعد — ١  ٤٧

قأتمالهم يب بيستحقونه؛ الذي الحراء إلا القيامة يوم تخرون فلا متثورآ، هباء صارت وأئبما أعالهم، 
أجدآ.يفللم لا ميحانه فالرب، الدنيا، 

٤٣٢ -
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والاماطات:الفوائد 

انماده؛ن.مات من بالوعد الوفاء ~ ١ 

إليهم•اكوصة مهامهم وبيان هوحير، ييا والوكلاء والثواب للخكاء الوصية مشروعية ~ ٢ 
الأرخىق الاستخلاف وأجمية وأسفاره، غيابه ق ثنلفه والخليفة، لاوسكلان ئائّي، وجود ضرورة ٣— 

الاختيار.حن مراعاة ْع دوما، فضلاعط الأمور هام مق 
الكريم.وجهه إل بالتظر للتمع التمم؛ دار ل الومنتن محاده تعاد اض ثتيأ ٤- 

علالخص ق للميالخة ه دارألقسقإن أثأودثؤ ؤ ت قوله عند الخهياب إل العيية من الالتفات ق — ٠ 
'ثأر؛ءم•مال،تأن والأصل الصا-فن، سيل مج 

عندهالختمحن يصير الكرات لإلفه أنه والأثام، الشرور ق وانغمس الضلال، عل ترش من شأن من — ٦ 
حثتا.والقبيح ئييحا، 

عليه،ؤيكقرههم ولر يكزطيعا، ئ ء مي عل ههليوصن سيله عن الضالن تعال اطة لركئلق ٧" 
الحق.عل الداك باياته التكديمحث، واختيارهم بكبهم ذللثط كان بل 

وارثلالم.الكبث اطه عنآيايتط الصرف، عوامل من ٨" 
اد.وفوظالم وشر ضلال كل تط محيعتها والغفلة اف التكدسثط؛ايات — ٩ 
طاعته،عن التكوين قلوب ممرث ه اش خاً مستقيل أهر عن إخبار ( ١٤٦)الأية ~في ا• 

وشريعته.عثلمته عل الدالة والأدلة الحج^، قه، عن الحؤ بغير الماس عل والتكجمين 

٤٣٣ .
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ولالاهلإثهب يتقأأئت> حوآر1لث قث جمدا ثلتهتر؛ءجلأ بن موتى مم أمحد وؤ 
مدأقهم ورأوا أديهم ؤى ثظ ؤثا ?^١؛ ثلييرت> و،=كاؤأ آعفذوه سحيلأ تيدمم 
ثوتئيجع أوآوثا يحكك لثًًظوثة وبمفرثنا لمتْ-ثثاتينا ؟،U أوأ ١٥محنوأ

وتثدئتآسير ٤۶٧١وألي رمم أتت، أءحلثم بمدكآ يى -٠^٢،^< فستا ماد أسعا مي،يءعم<ثر< إل 
ولاأيثمنو\ة حكي هليقتيث هادؤإيثئئوثي آس-ثقعموفي آثموم أمل0 آن ماد بث؛ث\لأ ■.قحته 

أيجمموأنث ثتتيق ى وأئ.خدثا و1ه( ؤ< اعقر رن ماد و؟ تع ؤم( 
ؤةد'ممىوذق رنهم تن محب لإأصكك 

بمدهايى رئإى وءانوأإة بمدها يى نث؛١^١ آكتثات حميأ ٥^؛£ ?ؤآ آلتمري< ^5، 
همِيؤما ونبمته هدى شحتيآ وق  ٤۶٧٢أحدثوّحاآلتش عن حكت وثثا '؛ؤآ قصم 

يبمبدف.هقيبؤ 
•الشسأار 

هارونمن الخائب ين انتهروا هارون، أحاْ عليهم مستخلفا ريه ياجاة الهه? موسى ذهب لما — ١  ٤٨
أ0بصثرتمم~ لعمى ~ بمجئوا ولر لم، معبودا ليكون صوت؛ له الخئ، من صنعوه عجلا وعيدوا ١^^، 
الإفادة،طرق من طريق أي إل والإرشاد الكلام من البشر، ألحاد عليه يقدر ما عل يقدر لا العجل هذا 

فيهوهذا مواضعها. غير ق الأمور ويوصيهم اف، غير يمادمم هم لأنفظال؛ن كانوا بمذا أمم ولاشلث، 
بمجردفإمم منهم، غرمحا ليس عنهم صدر ما وأف الانحاذ، ط؛ قيل وعادمم يمم الفللم هدا بأف إشعار 

صنا.لهم بجعل أن موسى من طلوا لهم، أصنام عل يعكفون قوم عل اتوا أن 
كأممواضحا، ضلالهم سنوا حنن العجل، ؟ ^١٥عل لديهم من كان ما سحانه بن نم " ١٤٩
والغفرة.الرحمة النه إل وطلبوا نحثروا فقد يعيومم، أمروه 

حلاقهبتس معاتبات لهم ُقال، غيابه، ق قومه أحدثه لما حريظ، غضبانا الة؛ةو؛ موسى رُئ ~ ١ ْ * 
العجل،عدتم إذ لخاكم؛ فراش بعد فنلكم الفعل وبثس ربي(، مناجاة إل عنكم ذهاي بعد من حلمثمويها 

له،العبادة ؤإحلاصس اش، توحيد من إليكم يه عهنبهمتح لما التفاتآ سيروا ولي محبته، قالويكم ق وتغلغيته 
عاتبهمنم نحالفوْ. ولا يعده من ، التخلفثرة بثروا يأن التخلفن حؤ ومن سي، عل والثر 

منيه أوصيتكم وما لعهدي، حافقلن انتظاري وهو ربكم، يه أمركم ما العجل يعيادة أسئمتم ت يقوله 

٤٣٤ ..
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قدوتهاسبطووا لكنوا فقد العجل؟ وعيدتم ءغير_تم اض، يكتاب مكم حتى ف العيادة ؤإحلاص التوحيد 
١فحاو.عهم الخبل، من ال؛إ؛ء>  فعبدوه.العجل لهم وصخ مري،  ١١

قرطمى اعتراه لما يديه من الألولح ألقى أنه أولها- أمران، عليه ترث—، موسى غضمحيف أل محميحانه قئآ ثم 
يكنلر الألوخ فإلقاؤ. العجل، عبادة عل ء١كمون وهم قومه عل أشرف حين الغضسث،، وشدة الدهس، 
الضلال،.ق ادنل يه مايفزن< عبدوا الذين قومه عل وسخطا لدسه، وحق ف، إلاغضيا 

نصحهم،ق قصر فد أثه لثلته منه، غضبا إليه محؤ. هارون أحيه رأس بشعر موسى أحد وثانيهاث 
منليتكن الرحيمة؛ الأخوة بعاطفة موسى يستميل أخن. امحقأ هارون ولكن - العجل عباده عن ورجرهم 

لكنهمنصيحتهم، ل يقمز لر فانه وتعنيفه، بلومه يعجل وألا التقصير، من محمحاحته ولييرئ غضبه؛J؛LJ^؛-، 
شأنمن فاة به، والاستهانة فيه، الشإتة من الأعداء يئ،كى فلا يقتلوه، أن وأوشكوا واستضعفوه، قهروْ 

بالتللم.الاتهام وعدم النمرة، الأخوة 
هارونلأخيه فيه يفلهر دعام ربه فدعا التقصير، من هارون ببراءة المحوء موسى اقتغ وهنا " ١٥١
أوهول، من ممحى فرط ما اغفرل رب فقال،ث براءته، ثيتت، يعدأن عنه رصاه الشاتة لأهل وليثلهر اعتداره، 

يوأدجلثا ؤ مي، به أعلم أنته مما فيه قصز قد يكون أن عسى ما له واغفر أحي،، غلفله فيه فغل 
بعبادك.أرحم لأنت، محمحيء، كل وسعت، التي مححمتلث-ه 

الدنيا.الحياة ل وصغار ُوال وسيصيبهم ربهم، من شديد محخط يبمم سيحيق العجل عبميْ إق ~ ١ ٠ ٢ 
حدوده،ونحاوزهم طاعته، عن لخروجهم وعان، زمان كل و حيعا المترين افه بجاني الخزاء هذا وبمثل 

وغيرهم.إسرائيل بتي من الخريمة، تكررمت، كلط متكرر فهوجراء 
منتابوا ثم بثاُت،، العملوا الدين أل لأخبر نويته، ل صادق تاب لكل بابه سبحانه فع ثم ~ ١  ٠٣

بعدمن تعاق افه فإل له، الإيان عنمين نائمين تعال افه إل ورجعوا نصوحا، صادقة توبه لها معلهم بعد 
التايغ،•من مثلهم كان مى وكل وسترحمهم، مّمهم، لجم سيغفر عتها أقلعوا الش الكبائر 

ألقاها،قد كان التي الألولح أحن- قومه، وتوبة أخيه، اعتذار بعد موسى تا غضهدأ وعندما  ٠١٥٤
•ه حالمهم مى الخوف أشد بمافون لدل-ين واسعة ورحمة الحق، طريق إل عظيمة هداية وفيها 
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والاسساطات:الفوائد 

منالشص ي تأئثرآ أممر والروة محيمع، يرى با يتأثر الرء أى وهي الكون، مخن من تق بيان - ١ 
لهميعل أن موس إل طلوا ثم عليها، يعكفون وبتي  ١٣.مرداالتي للالهة إسرائيل بض نثلر قاف اع، اي

ونحركاياطل يْلر كان هتا ومن فم، صنعه الذي الثامري عجل يملون جعلهم هوالذي مثلها، إلها 
وأحلأقاأعقول من د أففكم الإيان، صعاف ق باغ أثر 

ويتغفر•فيندم التوبة، وألهمه يعحاله، يصره حترأ أوايتيع العاصي بميم افّ أراد إذا ٢~ 
لكناللام، عليهم كالأسياء الكيال، من بغ مهيا المرء علميه يلام فلا البشر، طيلع من الغض، ٣— 

وصلاح.بخر ليس ما أويفعلوا يقولوا، أن إل بمم لاكمج أنه كيا دائا، للحق غضبهم 
المروءات.أهل وإهالة الخطأ، الاصدارصد الإسلامية الاداب من - ٤ 

قومه.عل الصعر ق الأمئلة اليوأرؤع موسى طرب ٥— 
وصفاته.بأسيائه تعال اض دعاء مشروعية ٦— 

التوعد.توبة بعدم مقيد عياله عبدأمن به ئوعد تعال ف وعيد كل — ٧ 
والتقوى.الإي،ان أهل إلا -٦١ لايضع اض كتامب ل ونور وهرى رحمة كل ٨— 

-٤٣٦
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أوتئقرن د ١٠الؤجمه ةنآلثوت؛م ثث ي ؤ
آّثلئلا تن وتندر قثآء من ه تحل إقهمئللأسالثا آميهااتامدألثثهاءث تزني 

إداآلآ-؛بمرة وي ■ئكت؟ هنيءآلييا تاي، ثآيكثب أتؤآ ِنيث وآتت ثئاوأر٢ث١ فاعقر ؤقا 
ينقوفما^كثما وّيمثئةل'يء وتحمي أكا■٠ ؤدءس ميب عذايآ ^ ١٥سواإثلى 

إصآمحهم£ك آي القّمد يقتزث .أ٢ؤتي إثايءن١همون ئم وثؤافيك<اؤكوْ 
آثثتةًًقزعي ثيمحيم ألس-تحف يأئثثم وألأنجسإا آلؤنويتؤ ف، ثم هت مكضا محددثة' 

آفيَكاثئوآ/^،_ لصتغم عنهم دبمغ عثهثِ ومحزم أثبمت ثهئ وتحذ 
همأؤيى معة7 أُؤل ٢^^ آيؤز ؤآقبعؤأ رتتثرؤْ وعزروه ينج، ءاممأ ءآكمنئث> عثهتو 

آلقثنزتتإاث> ثمحُ همعا لقا=ظم أش رثون إؤ آلنامسح ينالها ثل أؤ؟ ألثمدمك> 
أشيويُثح آقٍيى آلأِ؛ي ألث؛يى ويسوك أش ثءا.منوأ ويميث هو إلا إلت ثتُ وآمح؛ءفي 

وبمءلي -أمدودى آكه موتى موءّ وين . ئهتددعت< قشتفم وآئعوْ ويهعخ، 
.هتدون 

الشيرت

العجل،عيادة من إليه توبتهم بعد إسرائيل بمي من خماعة ْع يأتيه أن القئغر موسى تعال الئه أمر " ١٥٥
رؤيةطلبوا ولكهم ربه، مع له محدد ميقامحت، وفق مستاء طور إل حم د'محرج رجلا، ّبين موس فاختار 

إنتيرب يا إليه■ ملتجثا داعيا ربه إل انفسخ موسى يوجه وهتا وهلكوا. هصمقوا، الرجفة، فآحدمم اض، 
قأقع لا حتى معهم؛ وتماكنى المكان، هدا إل معي خروجهم تمش ببملاكهم مشيثتك كانت لو أتمنى 
ألا- مولاي يا - إليك أ-بمآ لإملاكهم، بخيارنا ذهبته قد ل: سيقولون لأمم إسراتيل؛ بتي بقية مع حمج 

ربيا فتحن حئماتلث،، وانتهكوا طاعتلمثؤ، عن خرجوا قد سفهاء منا كان فإن ضرتا، ؛دسب، ميآكنا 

وامتحانالئ،وابتلاؤك اختبارك إلا قهاء الفيها وغ الى الفتتة وما لأمرك، وخاصعون لك، مطيعون 
^٥،أحد لا كلها بأمورط القائم أنت، أنت،. إلا لاكشفه للثح، كله فالأمئ امحدمم، الدي فائت لعبادك، 

إيإسواك غافر كل إذ المافربن، خثر وأنت، ّنيء، كل وين—، التي، برحمتك وارحمنا متا، فرط ما لنا فاغير 
ؤإيإأوعرض، عوض لهللت، لا فمغفرتك، إلهنا يا أنته أما الئاني، واجتلاب الثناء، كحت، لمرض، يغفر 
والكرم.الفضل محص هي 

٤٣٧ -
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ربنايا لنا أست أن الغمرة: بعد ربه إل طالب بآن الطيات الدعوات هذه الهئخ موسى حتم ثم — ١  ٠٦
ورحمةمغفرة من بمن ما أيضا الآ-محرة ق لما وأمش وتوفيق، وطاعة نعمة من يجن ما الدنيا ده هل 

تحرمناولا الدارين، ق الخنان لتا فاكتب العاصي، من إليلث، سنا لأيا والأرصى؛ موات العرصها وجنة 
أنتحشى ١^^، ءل"ابي إة موسى، يا أن الدعوات: هذه عن ة،او افه جواب، فكان الخزيل. ءهلائالئ، من 

اهتضت،فقئ توبتهم، يعد له محلا هوملث، يكوذ أن فلا العصاة، من أشاء من به أصيج، هومك، مي_، 
ئيءكل ويعش درحش بالحض، أحسنوا الذين وأجازي عملوا، بإ أسازوا الذين أجازي أن حكمتي 

هوملث،،عن ثضيق فلا ؤإحاف، فضل وءمرْ رحمتي، إله وصلث، وهد إلا محلوق فلا كلها، العوال؛ من 
بمضبما كل عن أشهم يموتون للذين رحمتي أكتب فلها، أهل هم كن حلقي من غثرهم عن ولا 
تاماإيانا يؤمنون باياتتا مم للذين كدللثج وسأكبها أموالهم، ل عليهم المروضة الزكاة ويودون اظة، 

معه.نقص ولا فيه، بياء لا حالما 

قآؤ وهي ورضوانه، لرحمته أهل هم لن أحرى صفة سبحانه أصاف، نم ~ ١  ٠٧
وفروعه.الدين أصولي ق ظاهرأوباطئآ، . ^ آلبقأ'محبمحى 

باثهفوصفه به، والإيإن اساعه إل النيم، العاهل تدعو كريمة بأوًاف، رّوله. افه وصف وقد 
الدين،يوم إل باقية كاملة عامة بشريعة إليه اف أوحى سي وأثه ولميرآ، بثيرآ كافة الناس إل اف رّول 

جزيلطريق، عن إليه أدحى تعاف افه ولكن أحد، عن علمه يآحذ يا يكتب،، ول؛ يقرأ لر أمي بآئه ووصفه 
يأمرهموالإنجيل، التوراة ل عندهم مكتوبا ونعته اسمه يجدون الكتاب أهل أن صفاته ومن الققو. 

النكرعن وينهاهم الحيف،، \كوع حا جاء الخي الأحلاق ومكارم والعمل، الإيان يتتاول، الذي بالعروق 
منسابقا عليهم الد حثْه ما لهم تحل أن صفاته ومن الأحلاق. اوئ وموالعاصي التقفر يتناول، الذي 

علحئموْ كانوا ما لهم وتحل يم، عقوبه وسوقهم ظلمهم م، — وضرها كالشحوم — الطيات 
ولحمكالدم اتحأو0 مما حسث، هو ما عليهم ومحرم وأياما، الإبل كئحوم اله به يأذن أن دون هم أنف

العاملات.ق الناس؛الباطل أموال، وأم الربا، وكأحذ الآكولأت، ق والخنزير اليتة 
ولامشمات، ولا أغلال، ولا قيه، شدة لا متثر، سهح يدين جاءهم ه يأته الصمات هده افه ومحم 

اففوئع عليهم، وصيق إصر، ملثا الأمم شرائع ل كان فقد المم1حة، بالخنيفية يعث يل مالأ، تكاليف 
صفائه؛هذْ من ييثوا أن وضرهم إسرائيل بتي عل الواجي، فمن لهم. وتهلها أمورها، الأمة هذه عل 

وآزروْ،وعثلموْ، الأمل، البي الرسول ببمذا أمتوا الذين أد ببيان الكريمة الأية تعال افه حتم ولذا 

-٤٣٨-
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الشكظالٍات ق  Atيستضاء الذي القرآن وهو معه، أنزل الذي الكتاب، واسعوا دعوته، ونصروا 
الفلاح.بأساب أئوا لأقهم شرهما، من والتاجون والأحرة، الدنيا بخثر الذلافرون ئم والخهالأت، 

ذاتهتعال افه وصف ثم كافة. الناس إل مرسل ائه للناس ؛،^1، أن ه رسوله تحال اّتح يأمر ثم ~ ١  ٠٨
فيهإيتصرف، ه ث؟آدمحفي تثيف يث ٢لك، ؤ بأنه; والوحياتية القدرة صفات س له أهل هو يا 

سإلا عيادته سرق ولا له، شريك< لا وحده هو إلا بحق معيوئ لا الدينية، والشرعية الكونية بأحكامه 

أحدبفيها لايشاركه التي الإحياءوالإماتة ت بحاته تدابيره حلة دمن رسله. طريق 
الواحديالفه للإيإن الدعؤْ إل ه تفمبما وصف، الص اّبمليلة النعوت هذ"ه بيان بعد سبحانه افه أرشد ثم 

كتبهس الرسل من تقدمه من وعل عليه أنزل وبجا بافه، يؤمن الذي الأم ممدقوالتي وبرسوله الأحد، 
إلمنددا أن رجاء عنه؛ أوينهى به يأمر ما كل ق آثاره، وافتقوا سيله، اسلكوا أن الومت؛ن أمر ثم ووحيه• 
التقيم.الصراط 

فمنالأشرار، وفيهم الأخيار فيهم كان وإن،ا صامح،، حميعا يكونوا ل( موص ئوم أ>، اف بهث نم ~ ١  ٥٩
قثرون يأيضا وبالحق افه، صد من به حاءهم الذي بالحق الناس عثليمة؛بم-ون حماعة موص قوم 

شزومم•كل ل وإنكايعدلون ولايرتقون، فلاتبورون، أحكامهم 
والامتنياؤيات;المواتي 

عقابه،وعنثون للذين؛ن\فوو4، رحمته يكتت، ٌهك اش يأل متقبل أمر عن إحثار ، ١ ٠ راُ الأية ق ~ ١ 
يصدقون.وبرامته التوحيد بدلائل هم والدين معاصيه، وبجتتحون فروصه، فيردون 
المذموم.اضه فهوس اهمع ينال سلوك كل ٢- 
محقهأن أله ؤيتعال، اممه س الهداية يطلب، أن العيد فعف تعال، افه بيد كلاهما والإضلال الهداية ٣" 

الضلال.

كافة.محمدقوللمتاس التي ومحالة وعموم قووأمته، محمل. الني سرب بيان ٤" 
الذنوب،.عن ؤإبعادها الصالحات، بعمل التقى تزكية ئصل بيان ~ ٠ 

الفردإصلاح ق عظيم أثر س لها ولما النفوس، عف شاي إيتاءها لأل ؛الد>آقر؛ الزكام حص ٦" 
والمجتمع.

الأهوالس الخبائثج ورك الطيبات، وأحلم. الكر، عن والتهي بالمعروفج والأمر التقوى بياذخضل ٧- 
وغيرها.والمهلعومات والمعتقدات والأفعال 

لأمته.سنها الي والستن به، حاء الذي الكتاب، وايع ونصرته، قووتعثليمه الني توقثر وجوب ٨" 
-٤٣٩ .



الأعرافسورة 

وعلمهالعلم، أبواب من له اض فع با والتتؤيه ثبوته، صدق، إل إشارة مرتئن، قوبالأمية وصفه ق — ٩ 
مال(يكنيعلم•

محمدقو.الغي اسيع عل متوقمه والسعادة، الكإلف إل أوأمة فردآأوجاعة، الإنسان مدايه — ١ ٠ 
موسىقوم ل أئ وعلا جل فمدثص الناس، من الإنصاف يستحق لمن كتابه ق تعال اه —إنصاف ١ ١ 

و،كان.زمان كل j الاس إليها محتاج الص وا-دكم القول، j الميالة هي ونس، وارهلالح، الصالح 

آرن،\مِمحه7 أسذنمنع إذ مؤمئت إق وأوحب_نا آممآ لمماطا عذر\ آئيى ئعنهلم وؤ 
وظللناأنا؛ثرهمشر>بهم ء^ىل قدعلم نا عياثنتاعسره ا-دج^رفاتيجسستاينه ةمحصساك 

دوأصص،نانزصمح

منهاومحقوا آتمقتثه ينده آت1تقوأ قإلإ مل ويد . آذسي؛اثثللثويت> د=قاهمأ وإبج، 
مثمزخحطتكنهظإ شرثكم سجثد١ آتام، و٢دحإو١ حملة مئتز حيئ 

ئبم؛ه1تتأوثا هر مد ووف ^ ؤثثيأ ومض مدد ?3؟ \ذسث 
أأ3هبمللموث محقامأ بثا آلشثثتد يرنث< رجرا 

•الشسءرٍ 

أوحىها كدس اشم ومن متالفة، متعارفة قييلة عشرة اثش جعلتام أل عليهم ننمنا ومن " ١٦٠
الخجر،فانفجر فضربه ه ممبحر هنئًآك آئرب ؤرنسا الماء قومه منه طلب ح؛ن القفوت موسى إل به اف 

انفه،قدرة مظاهر بأعيثهم لثروا إسرائيل؛ بثي أساط عدد غحب عيثا، عشرة اثتتى من الماء منه وجمج 
بينهميمع لا وحتى ربه، عن يبثغه ما صدق ق اهءي موسى تؤيد التي المتعددة الأدلة من  ٦٧۵وليشاهدوا 

فامحمتراحواغثره، إل يثتداه  ٦٧شرلأ، مك^ن إسرائيل بتي أساط من سبط كل عرف فقد أوتشاجر، تتانع 
والمخاصمة.والمزاحة النصب من 

الشمس،حئ س ليمهم فلله؛ عليهم بمي بمحيث المام تخثر دهم، أحرى، بمعمة سبحانه دثرهم ثم 
العسل،حلاوة حلاوما تثبه الشجر س تمهل صمغية مادة وهي ؤالسحه عليهم افه وإنزال 

الخنوبريح لهم تسوقه كانت، الثئاي، يسمى الصيد سهل اللحم، لذيذ محياتر وهو ه ءؤنالتأوئ 
تعث،.بدون ئيضا فيمكوته اء، مكل 

٤٤
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إلقتدوما ولا رزقهم، ما طسات من يأكلوا أن عليهم النعم هذه عدد أن بعد تعال اش وآمرهم 
وكفروارحم، أمر عصوا ولكنهم منها، يزيدهم لكي النعم؛ مدم عل اف يشكروا أن وكدللث، الحرمايت،، 

وثينرء:كا>وأألقممؤ ومعصيتهم، ذلك بفعلهم ؤوماظالعو^اه ت عنهم الق، فقال ا-لحليلة الغت، حدْ 
التي،،.ق ليثهم مدة كان وهدا والضة، للشر ومصوها حير، كل هوتوها إذ ه ثهليؤيت. 

قريةاكوا لأسلافكم: قيل أن وقت إمحرابل بمي من ه لكئ - العاصرون أبما - واذكروا - ١ ٦ ١ 
عنكممحط أن اش وامألوا عا، وامحأكلا حيراما من كلوا ئم: وقيل التيه، من حروحهم بعد القدمحس بيتج 

لكمغفرنا نرلئ^ فعلتم إن فإنكم تعمه، عل ش شكرأ خاشعين حاصعين بابها من وادخلوا ذنوبكم، 
العاجلوالثواب، ذنوبهم، مغفرة نللث٠ عل ووعدهم الغفرة، ومحمحمحوال يالخمؤع، فآمرهم خطيقاتكم، 

والأخرة.الدنيا خثر من ليحطض ونيادة بل والأجل، 

أمرفبدلوا واليهنر، الخحود إلا الضع، نعمة لهم افه أتم أن بعد إمحرائيل بض من كان ما ولكن " ١٦٢
مؤخرتهمعل يرحمون فدخلوا محثجدأ، البابح يدخلوا أن أمروا فقد والفعل، بالقول الخضؤع من لهم افه 

شعيرةق حئهلة وقالوا: فامحّتهرؤوا - ذنوبنا عنا احطط أي: - حطة يقولوا أن وأمروا للومهم، رافعي 
الخالقةمن يكون ما غاية ق وهذا - ( ٥٨)الأية القرة محورة ز مدم وقد البخاري، صحيح ل ي — 

منغيره وإما الطاعون، إما شديدآ: عيابا وعموم أمره خالفوا حين عليهم اف، أنزل ولهدا والعانية؛ 
صرورةغير من معميته، إل اممه طاعة من لخروجهم ةللثv كان وإد،ا بعقابه، الق، ظلمهم وما ارءقو؛امت،. 

نفوسهم.ل كاهنا كان الدي والشر الخبث، محوي دعاهم ولادلع ألخامم، 
والأتاطات:الفوائد 

كره.أم أحث، من،،، سلثت، يثكرما، لي ثم نعمه أوأمة عي عل افه أنعم إذا ١" 
ولامهلح، طاعة تشعه ولا ظالر، ظالم خزاسه ينقص ولا عاص، محصية ئصره لا تعال افه إي ٢" 

وطغى.مذيللم عف وصرره للعيال، ذرلثإ مع بل غئ>لعائل، ملكه ل يزيد 
أعدائهمعف يمليهم لأن القول؛ هدا يقولوا وأن ثجدآ، يدحلوا أن إسرائيل بمي تعال،  ٠٥١أمر ٣" 

درجاتأقصى يفلهر M الشي كان ولهذا تعال- فه الجزيل الشكر منهم تستدعي التي النعم أجل من نعمة 
الaلالويs٠وبلهمغ والثلفر، النمر عند الشكر وأبغ الخضؤع، 

وعرضالظالغ،، زمرة j( يحل اطه، به يأذن ل( ياحز وأتى فتركه، أوفعل، بقول تعال افه أمره مذ ~ ٤
المصّثرهلسوء شه 

٤٤
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ثلتهنإذ ألكبت ؤ( بمتورتث> إي ألثم يكاثئ-ثاصزة آؤ المتدثثؤ عتي( تثألهث؛ وؤ 
بتاَكمأبشمم محكيه ئأتيهتث لا يكيزئ لا وبجم قرهما ٍتهم يوم جمثاظم 
قاؤ\شديدا م،ندثئلم آؤ ثةأإمخإثلم آمه يتثوف لم تنئم أمه ^ ١٥ولد أؤ؟ شقوق 

محآإقنبجسنمحن
مريمثمَؤوأ  ٥٥نهوأعنه ما عؤأعى هلثا أؤ؟ مثاِكاؤأمثعويك شمن طتيأإعدابا 

إة؛؛^—٠ ٥٢سوء اتثومهلم ش آكتثه بجهِ إق عثؤم ربش ئآدُكن ؤإد أوأُ شثثبمنك 
_s?ؤآويقتننم نئعورقصثّ قئا؛ ثثريعآدم\ب رثتك   i تئهتنآمث ألاص

وآهيث؟ثون ٥^٢ وألثتثات أئثثت ثيلوكهم دبلدق د/ث ييثثم 
بر:الق

افه،أمر خالفوا الذين أصحابم قصة عن بحضرتكم الذين اليهود هولأم — محمد يا — واسأل — ١  ٦٣
مشرفهكانت الش القرية أف عل اكرين وجهور ايمحالمة. ق واحتيالهم اعتدائهم عل نقمته ففاجأتم 

منقيه افه متعهم الذي الثبت يوم اعتدوا إذ والهلور، مديى بين يتيح قرية)أيلة(، البحر شاطئ عل 
كانتالخيتان أن لهم افه ايتلأء من كان فقد فيه، بالصيد افه حدود وتحاوروا فثللموا ليحتبمرهم، الصيد؛ 
يوممؤ فإذا سهولة، صنيها يمكنهم بحيث القرية، من دانية الاء، وجه عف ظاهرة الت يوم تأتيهم 

أنأوجبر الذي هو فشتمهم لجم، تعال اش من ابتلاء فيه؛ تأتيهم كانت ك،ا تأتيهم لا وانتهى الجت، 
عففتحثلوا ليلاء، عزضهم ول1 افه، لعافاهم قوا يشم فلو ؤإلأ ايحتة، هذ0 لهم تكوذ وأن افه، ييتاليهم 
الخمرتللث، ق وونمت، الميت،، يوم جاء فإذا الشباك. له وينصبون الخفر، له محقرون فكانوا الصيد، 

الحرم.عف التحايل ةلائ، فيهم وئر الأحدأخذوها، يوم حاء فإذا اليوم، ةرائ، ق يأخ،ووها ولر والشباك، 
ؤإصرار،تتمي. عن افه حدوذ الهنجاوزين العتدين قرفة فزق: ئلامث، القرية أهل م انقوهنا - ١ ٦ ٤ 

ق^ ١٠١١صلاح من ليأسهم للتاصحين اللأثمين وفرئة ثتديبمم، عن بالانتهاء لهم الاًح؛ت وفرئة 
١٠ابن: ي العادين نصيحة ل حهدآ يألوا م الدين لإخوامم القرية أهل من فرقه ئالمته فقد المت،، 

ونهلهمباستتصالهم، قض قد تعال اممه لأن تحذيرهم؛ من جئ.وى ولا وعظهم، من فائدة لا ه موتا مقلون 
زدفكان الوعثلة، مبلع عن وصممهم الئؤ، ق تمادتبمم جراء شديدأ، ءذ.ا؛ا أويتعديبهم منهم، الأرض 

الأمرواجب ل اكقصير من تعال افه إل الأءتد.ار الأول: للعادين؛شن، نصيحتهم عئلوا أن الناصحين 
العقوبة،من يمجو حض بالموعثلة، وانتفاعهم صلاحهم، ق الأمل والثانية: النكر، عن والهي ، ؛العروق

-٤٤٢-
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علالحجة ولئاْة معيرة، ليكون التكر؛ إنكار من الأعظم اكصود وهذا البمدين. طريق ق ؤيسثروا 
•والنهي الأمر ذللش بمقتضى فيعمل بمديه، الله ولمل ايمحهيي، ١لأ٠ور 

الناصحتن،أتجيتا النصيحة، عن وصموا وعموا طغياقبمم، ق الفلا1ون لإ ح\ اد4 سبحانه بقث نم " ١٦٥
اض.أوامر عل خريجهم سيب فيه؛ رحمة لا شديد بعداب المادين وأحدنا 
فعائبتعال، اف قدرة مجن وهذا كذلك، فكانوا صاغرين، قردة بالمخ عليهم اف حكم نم — ١  ٦٦

قردةفكانوا حقيقيا، ملمحا متحهم رشدهم، إل ويثويوا يرتدعوا ب فيا الشديد، بالعذاب أولأ القوم 
حمحين•أذلاء 

وقتقق محمد لنبيه اش ذكر0 ما العتدين إسرائيل بش عل تعال افه أقامها الش المقويات ومن ~ ١  ٦٧

إفعليهم لبملطن بأسيايهم، يؤمنوا ول( يبدلوا، عدوا إن بأتمم وأسلافهم اليهود مولأء تعاق اف أعلم أن 
ه0العياب. صنوف من ذلك وغير الجزية، وصري—٠ كالإذلأل العذاب سوء يدمهم مذ اكامة يوم 

تابلتذ ^ ؤوإدثندتمح_رقءبم- الخق، طريق وجاني، الكفر، عل أقام لتذ ه آلمثارس ئتميع رثتك 
صالحا-وعمل وآمن 

هذهوتتمثل وجحودهم. كفرهم يب باكوعة؛ عقوياتمم من أحرى عقوية عن إحيار وهذ.ا " ١٦٨
قداليهود هولأم إة م(■' شوكت، لهم تكوذ لا حش ممرق،؛ شر دءزيق٠م الأرض، ق تفريقهم ق العقوبة 

مشتتةالأوصال، متتقهلعة فرقا وصدماهم وفوقهم، عصياتمم ج، بيممزق، سر الأرصن ق مرقناهم 
وكبومجلاثكته ياف امتت، ئلة اليهود هؤلاء من إى تعال اف فإ0 الخؤ إحقاق باب ومن الأهواء. 

الصا-دين؛الوبن أولئإلث، رنيه لها ليس كثرة ومنهم عانتها، وحئغث، حالها، فصّلح الأحر، واليوم ورسله 
الكثيرة،بالنعم تارة المتتحن الميتل معاملة اش وعاملهم لحرماته، وانتهاكهم افه، أمر عن فوقهم بسب، 

ءلاعةإل يرجعون لعالهم الشداتل.، من وأنولع اكوعة يالثمم وتارة الأرزاق، ومعة والحصت، كالمحة 
سيئات.والالعاصي من عنه ئيوا ما ويتركون ربمم، 

والامساطاته:الفوائد 

يتوبونلعالهم عصياتمم، عل لجم وتوبيخ تقرع، يتذ الأصحاب نمة عن الكتاب أهل سؤال ز ١" 
كذ.للئ،:سؤالهم فواتي ومن ايقيهم. ينزلت كالتي لعقؤبات أنفهم يعرضون ولا الحق، إل ويرجعون 

أحبرهمفإذا أووحي، بكتاب إلا ولاشنآف إنكارها، يستطيعون فلا ماضيهم من القمة هذه بأذ تعريفهم 
. ١٢٠إليه موحى صادق نيي أهمه عل ودليلا له، معجزْ دلك كان يقرأكتابمم ل( الذي الأمي النثي بما 

والعذاب.للبلاع ئنزحت شكرها، عن أءرصّت، نم نعمه، أمة عل اف أنعم إذا ٢~ 
-٤٤٣-
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النكر،عن التامن تعال اش نجي فقد النكر، عن والنهي بالعروق الأمر جدوى إنات ٣" 
صرمم.دون هته ينتهوا ولر باشروه، الدين 

مسق السوء ئندثر — صغيرة كانت، مهإ د العصية أى لييان العصية؛ عل السوء لقتل إءللأد، ~ ٤ 

محتمعه.وق فاعلها 

وعظهمعل السوء عن الامين لأمت والني للحيوان، الكارهة الفرقة عن القرآن مكن — ٠ 
والنهيبالعروق الأمر لأة التاجئن؛ من ذلك عل فهم العتدين، صلاح من يائسة كانت، لأما للمعتدين، 

الاحرين.عن مضل البعض به قام إذا كفاية، فرض الكر عن 
للتوصلذؤيعة؛ الناس بعمى يتحدها الني الحيل نجريم عل الكريمة الايات بمده العلياء استدل، ٦' 

الدميمة.مقاصدهم إل 

وبغضهم،الناس احتقار محل زالوا ما فامم يتوقف،، لر الاياُت، ق اليهود ؛4 ئوعد الذي الوعيد إن ٧— 
يعودوعندما أنفسهم، حى وق -محالقهم، حى ق مءلوا قد Lلمين اللأن إلا الدولة تللته لليهود قامته وما 

•لوية المعرمم إليهم تعود ديتهم بتعاليم الأحد إل السلمون 
فهوالسواء، عل وأت؛اءه أعيانه مع الخقائق وتقرير والعدالة، ه الإنصافستعمل الكريم القرآن ٨— 
-بمدهالتخلق إل ومكان زمان كل ق الناس أحؤج وما الدم، أهل هو مى وين>م الديح، يتحئ، مى بمدح 

الأحلاف،.

•والشر بالخير يكون الابتلاء ~ ٩ 

يدمهمس اليهود من الفاّمح، عل لممس هك اف بآي ممل: أمر عن إخار ( ١  ٦٧)الأية -ز ١ ٠ 
القيامة.يوم إل والإذلال العان.ابه موء 

٤٤٤-
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هممثإن يا سيئمر وسولوف ٥^^١ •ميش يأحدوث آوثن وريوأ عك بمدهم بمأ ن سؤ 
سنئمحأتاِطنص

يإما آلصاوه  ٢٢١٠^إلكثب ثتث1آؤث وألإ-ما اؤ؟ ثقلو0 أثلا ينمود لثمى آلأ؛حرثلإ 
حآنحناجممحأتّمج

أؤأرهنايه موموآذ'همأ 
التمسثرت

وهواف كتاب ورثوا موء، حلم أمما، الأرض ي قطنتاهم الذين القوم أوكلئ، بعد من تجاء — ١  ٦٩
حالفوايل يه، يتآثردا ب ولكنهم دمي، يأمر لتحريم تحليل من ب ما عل ولقفوا وثشوه، فقرذوْ التوراة 

الرشوةمن يآحذونه كانوا ما والراد الأدنى، الثيء ه يأ-غذوزا ؤ فأصبحوا محارمه، واستحلوا أحكامه، 
لناسيغفر اش إل يقولوذت ذلك وبعد العامة، عل التسهيل يريدون أمم ويزعمون ال؛كيم، تحريف عف 

كلإصرار أمل فهم البشر، سائر من اصطفاه الذي ثعبه نمن أنسائه، تنل من لأنتا ولايؤاحدنا، ذنوبنا 

أولأبالياطلأحذوه الذي مثل آخت حرام ه ؤعأس فم لاح إن فإمم ولأتوية، إنابة بأهل وليسوا ذنومم، 
أوندم.توبة دون بطومم، ق وأكلوه واستحلوه حديد، من عله محبمافتوا 

أحدقد اف يأل معصيتهم عل ممزون وهم بقولهم: زعموه ما عليهم سبحانه أنكر ثم 
آقلايمولوأعل آن ؤ هذا فنلنا اممه سثئفئ والقاتااان: أحكامهم، ق الرتش؛ن مولأء عل التوراة ل العهد 

الكتاب،هؤلاء درس وفد حدوده، يتجاوزوا ولا قه، بالصد إلا عنه بجروا ولا ه، ؤألحدا القول، ^ إلا 
ونواهيه،كتابمم أوامر يثعوا ول( عهود، من فه عليهم أخد با بمملوا م ولكنهم وفهموْ، قرذوْ أي؛ 

قليلا.بهثمنا واشتروا فضيعوه، قلو-بم، شغاف تعاليمه نحالط ول؛ به، يتأقروا ول؛ درسوه لأمم 
الناسأموال، أكل وعن، الثحتح، عن يتعمقون الدين للمتق؛ن، الأخرة ق أعده ما أى لهم اممه ثم 

أفلايكونلهم: افه يقول، وهنا الكن.ب. افه عل الفترون هؤلاء آثره الذي الدنيا، متاع من محوخثر باياؤلل 
علله والتقديم إليه، عي بالهوأول وما عليه، الإيثار يشغي وما إيثاره، يتحم، ما بتت ئواذف عقول لكم 

والتأني.ج،.التوبيخ ق زيادة الخهناب إل العيية من التفات ه ثيلون وي بجره. 
أنزلهالذي الكتاب بأوامر يمسكون الذين أن بلا بكتابه، تمثاك، محن عل تعال افه أثنى ثم -  ٠١٧
الواف ودنياهم. ديتهم أصلحوا ئد لأمم أجرهم، اف يضح لن شوومم جيع مح، بمصله ويعتصمون اش، 

عملا.أحن ثن أحر يضح 
٤٤٥-



الأعرافصورة 

مقول:إمراتيل بمي عل أحرى ثق يدي قومه ْع مرمى قصة عن الحديث تعال اش دعنمم -  ١٧١
عهدj كانوا الذين آياتهم فوق الخل تسا أذ وقت لك، العاصرين إسراتتل بمي للمكر محمد، يا واذكر 
وعفلمتنا،قدرنسا عل تدل اض الآيات من آية رؤؤسهم؛فوق غامة كأنه صار حش ،$؛؛ ٤١١موسى 
افهدرفع القص، موص به حاءهم ءئ\ صدود منهم وحلهر التوراة، يأحكام الالتزام عن امتمموا ح؛ن وذلك 

الخيلأل وتأكدوا رؤؤسهم، فوق سفلرون وجعلوا وسجدوا، فالتزموا ألزموا ثم حيلا، رؤؤسهم عل 
منآتيتاكم بإ ممثكوا ت الوقف هذا ق لم وقيل اه؛، نبيهم يه أمرمم لما يستجيبوا لر إذا عليهم، اقط حم

نحقظوهبآن ب ما وادؤزوا تزدد، أو تقصر يدون وتقثلوه ونشاط، بجد فيه يا واعملوا الكتاب، 
وترجواوآحرتكم، دنتاكم فٍ، الهلاك ئتقوا لكي كله وهدا منه، لثيء تعطيل بلا يه واعملوا وتتدارموه، 

ونجواالعهد، نقضوا ل يتدبروا ولر يذكروا، لر ا-رائيل بتي ولكن الشن. طاتفة من تكونوا أن ريكم اطه 
وغضبه.افه، لمنة فاستحموا لعصية، اق 

والأستتياطات،ت

الحق،عير اطه عل يقولون إسرائيل بض جعل فقد الهلاك، أمياب من الدنيا الحياة متاع ز الطمع - ١ 
التْحم(ذم عل الحؤ أهل أطخ، ولذلك بدنياهم، دينهم ويبيعون تعمم،، يئون الحرام الال< من ويتشثعون 

ءلاش.

الفحشاءعن ونامية الدين، ماد لكومحبما لزيتها؛ إظهارأ قبلها في،ا لحولها مع يالدكر الصلاة حص — ٢ 
والكر.

٠فحسب تلاوتها لا بمقتضاها، العمل الكتب إنزال من القصود ٣— 

الآحرْبنعيم يتمتع كي الصالح؛ بالعمل فيها ؤيكث. ؤيتعب دنياه، ز يعمل الذي هو العاقل — ٤ 
الدتم،لأمك،ولأيزول،•

الإجرام.عل الإصرار مع الغمرة ويتمتي الأجرة، عل الدنيا يإيثار اكديد ٥- 
اتياعهم.إل أقرب كان أصلح كان من فكل الداتين، ملاح زتثه افه مئ، - ٦ 

لغترْ.مصلحا يكون أن لابد ل اساب، من للنجاة ال٠يانم صلاح يتكمي لا ٧" 
باالالتزام يرقمهم ويعصونه، ربمم، عل يتمردون فكانوا الشاذة، ونفوسهم اليهود طياتع ييان ٨- 

حشقليلا إلا ييثوا ولر التزموا، وعتدئد ءأع.يدألهم، العلور فوقهم اض يرغ حض أحكام، من إليهم عهن. 
رحم.وعصوا عهدهم، نقضوا 

-٤٤■
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هاؤأ؛ق'آدسث,؛محنوؤم أميمم عق وأئمدم يتيمم يثهويهم ثن ءادم بها ين ريإث لْد 
مدوحفناين أ\و؛\ووآ اتممق أو١^؟ ظاشإ\ي هصقناص 

يتحتوث.؛هولثثهم ممهد؛؛؛*_ 5^؛^، قدآكطلزن.ا بمدهم تى دييث 
يرتالتغ

أدمض أصلاب من تعال اض استخؤج أن وقت عاقل كل وليذكر الرسول، أبما واذكر " ١٧٢
وأصلابأمهاتمم، بملون من أحرجهم وحض قرن. بعد قرنآ ؤيتوالدون بماطون، وجعلهم ذليتهم، 
فقال:وميكهم، وحالقهم ريم بأنم الإقرار، من فطنهم j أودعه بجا ربوبيته، قررمم؛إسامت، آباتهم، 
بأثكواكاع عقيدة عن أنفا، عل شهد؟^ ؤ>ل قالوا: ومزيكم؟ أمركم، ومالكؤ بربكم، أنتق 

نترددلا نحعلتا قاJرتالئS ومفناهر حلقالث،، وعجامؤ رحمتلث، آثار فإف سواك، لغا ولارب وحالقنا، ربتا أنت، 

سرككم:عن يئن مطل آيينعوه رئملزأيم ؤ من متعآ الاستشهاد هذا سبحانه وعلل الشهادة. ذه هل 
علحلئوا قد داموا ما لآنى،هم له؛ نتنبه لر غافلن — بالربوبية تعال اش وهوإفراد "■ الأمر هذا ^I، ئ إيا 

فبشزممالرسل وجاءمم وحدانيته، عل يدل ما محلوقاته من ثيء كل ق لهم اف وشت، الفهلرة، 
ححتهم.وسمهلثج عيرهم، بملل يقد وأندرمم، 

تثراالدين هم اباءنا إن الخسابت يوم تقولوا لتلا وهو الإشهاد لهذا آحر سبيا سبحانه ؛؟j، نم — ١  ٧٣
مشولعثر هدا قولكم فإن أيتاوهم، أنتا بمقتض، ذلك ل اتيعتاهم قد فتحن عليه، وساروا الإشراك هدا 
لقوله.متعدين كتتم لو الحق، لتور قلوبكم يمتع ما الأسباب من لكم اش هيآ أن يعد 

ماؤإل فهلرتمم، j اف أودع ما إل يثوبون ولعلهم التفصيل، وجه عل الاياته تى وكذللته - ١ ٧ ٤ 
القبائح.عن فيرتدعون عليه، اف عاهدوا 

والامتشاطات:الفوائد 

وتتبدلتتغةّ، قد الفهلرة ولكي فهلرية، معرفة تعال ربوبيته بمعرفتهم الشركن عل الاحتجاج ~ ١ 

الفاسدة.العماني من عليها يْلرأ بجا 

حلقه.ق تعال افه تدبر ءجيّث، ٢~ 

وهوزأحرى، مرة باض وُقمر الدر، عالي وهوق عليه أحذ الذي ُقمر؛العهد مرلإز،ت َقمر الكافر ٣" 
مرتين.أمن والزمن الشهادة، عام 

٤٤٧-
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إلاذاك وما الحق، هو يظن4 ما الفاسدة ومذاهبهم الضالن، مائه أقوال من للعبد ثنرض ئد — ٤ 
يفضليعحالة صؤء ربعا البهللون، قاله ما عل وإقباله ذلك، عن فإعراصه وسنانه، اش حح^ عن لإعراضه 

الخق.عل الباطل بما 

بثر.^ الدش ز التقليد دم ٥— 
وأستهاوالنواهي، الأوامر بض وقمل الكتسبه، أنزل ولذا للحق؛ الرجؤع لعباده تعاق افه محبة ٦" 

دالراهغ،•بكلا-دني 

اوبزتتت\آلنين دكان آلقتعلنى 3أاثعة منها هآمبح ء١يننتا ء١ثثث تآ عثهم ١^١ ؛ؤ 
آل==كدّ_،إنَكثإ_ا هنبه ثأبع آ/ين إلح تثلد ب، ومه جقك زو أعأر 

هأقثايِ،يثاتيتآ آؤمنث>كدؤأ آلمومح- تشق ^١.^، ئهث، ثييكة لإ يهئر عيه هيمل 
سمكؤومثون0

لجهئتِ»=كثهمادرأئ أ.روكد ئم هأؤهق، هقيل ومن آلثهثدىا ئهز تندآممه من 
قأمتمف ي ئج' بنا محرون ب لقهث لهم ها يثمهوين لا ئلوب ثم نألاضن آيي نتنت 

ه0 آلثفلوث هي لثلّ، م ثل أوكك،ملآهم 
الم\ر*

هءاثيثا ءائتنثه أرى ؤ الأسان حثرذللث، ويتعظوا، ليعتبروا الرسول— أيها — ، قو٠٧عل واقرأ —  ١٧٥
الشيهنانفيحقه الشاة، من ا-ينلد اسلاخ الايايت، تللث، من ه مراميها، وقهنتاء لياه، علمناه بأن 

الثواية.ق الراسخن الضالن زمرة من ذلك، بت، يالإنسان هدا نمار وأدركه، 
التعا>ل اف لأة والعرفان؛ الكيال درحايت، إل الايامته تللث، بي، يلرفعه لوثاء أنه اض سس ثم -  ١٧٦
هآله=قت-، َةثؤ، قنقث ؤ نفسه. شهوايت، واتح الدنيا، لزم لخ التهدا ولكن ثيء، قدرته عف ستعمي 

قيه،طبيعة اللهث، لأ0 اللهث• فهودائم أيضا، ل-هث، حاله عف ركنه وإن نهئؤ، واتبعته عليه شددمحت، إن 
عفالدنيا لإيئاره فهو وعقلته إذ إيتائها، يعد الآيا>ت، عن الئعرض الدنيا، عل الحريص حال وكيلك، 

ؤتثزآلثنءِفهل-ا أيضا. وشهواتها الدنيا عف حريص فهو وعطه ئزكثه وإن الوعقل، يقبل لا الاحرة 
أننبثه الذ يوجه ثم حولنهم، ق كان أن بعد الهد.ى عن المنيمحن الخاحدين من ^ ثاثينا ١لتكدؤ١ 

والضلال.الكفر من عليه هم عئا فنحروا ليتفكروا، عليه، الله قصه ما قومه عف مص 
-٤٤٨-
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إذه س ؤ ه ث1تص ؤ ه ام سا تعال ببا-ثممحماله 
الخثة،ق ؤإما يوعظوا، م أم وعقلوا صائون وامم النقصان، ق الخاكن امتواء ق إما بالكلاب: ئثهوا 

هوام،عل وأمل والعلم، الهدى محر عن حؤج فثى أوشهوة، أكلة تحصيل ق إلا لها هم لا فإوالكلاب 
أنفتهموظنمهم التكدب، مح؛ن: أمرين ب؛ن جعوا فهؤلاء مثله، الثل وبئس بالكي—،، شبيها صار 

والخهليثات.الموبقات تلك ؛ارتكابهم 

عقلهباصعإل الهدى ءلريق صلوك إل تعال افه يوفقه مى بأف المثل مدا عل تعال افه يعقب نم ~ ١  ٧٨
سحاتهربه عندله ومن صدفا، افه رصوان إل الواصل حقا، فهوالمهتدى الفهلرة ستة وحواسه؛مقتض، 

والإيان،الهدى طريق عل وااشيْلان الهوى طريق ق المد ليثاره بب التوفيق، مدا من بالحرمان 

وآخرتمم.لدنياهم الحاصرون مم فاولئلمث، 

تىءؤءءكت؛بحا ببما والتءاود_، جهنم، لدخول، حلق قد يائه لأمره الخالفن تعال اممه وئوعد —  ١٧٩

اختيارهمالأزل، من منهم افه علم الدين وتدبرها، الأيات عن المعرضون الكفار ومم ه أ:يأقمحآلإني، 
الأياته عها لامثهويآ *وبا  ٠٥^إمم حيث، النار، مصثرهم وجعل فيهم، وحلقه منهم، فشاءه الكفر، 
المستنيرة،والصائر المتفتحة، القلوب يدركها الكون، ثنايا ق مبثوثة الإي،ان دلائل أف مع الإيان إ>وا الهادية 

للأبصارمعروضة أنما ح القه، بوحدانية تشهد ^٠١٠^، من الكون هن.ا ق ما ^ جها يتممون ال ؤ
ينتفعونلا إنمم أك،• وائعاظ، ثث*بر صمؤغ والمواعظ الآي١دت٠ ^ ولأأ»ادانيمثميىةا ؤ للأنaلار، مكشوفة 

للهداية.صبيا افه جعلها التي ا"بوارح هن"ْ من بثيء 

القهجعلها التي الخوارح مده من ء بثي، تتي لا الش السارحة ه ؤَةردتمله فهم صفاتمم مده ومي 
الشالفهلرية الاستعدادات سوى لها ليس الأنعام  ojإذ الأنعام؛ من حالأ أسوأ مم ؛I، للهداية، صيبا 

ورودالمرة، وارع؛ز، المدرك، والعقل الواعي، بالقلب الفهلرة جاب إل روذ فقد الإنسان أما نمدبما، 
يسببوّعادنمم؛ وحيرهم صلاحهم قيه عئا غفلة ق فهم ااضلأJ،، ات^ع أو اخد.ى، اتياع عف بالقدرة 

أحدآ.ر؛لث، ولايفللم علميهم، والشيطان الهوى استءحٌاد 
والأستشاءلات،تالفوائد 

إمامكأيه وجعله وتحقيره، الإنسان هدا ذم ق مبالغة ^ آلشظنير ثأثعت ؤ بقوله• التبني ؤ، ~ ١ 
*يبمحه والشسطان للشيطان، 

-٤٤٩٠



الأعرافمحورة 

هواطمأن الدنيا، إق ركن الذي A\لدس، الأّتعداد عدم لثن بان حرت، اف، ئثة - ٢ 
ولناف،، يرقيه فلن ذللثه، ق موا0 واتح الضلال،، طريق لتمه واختار ه، نفعن، بشهواما وامسحوذمت، 

ه.مَ 

سمحدلأن.محسا يكون الشهوات،، العيدإل ؤإخلاد الهوى، اساع ٣" 

هويكون أن إل بالعبد مفض به العمل ورك فيه، والنير تلاوته بيجر الكريم القمّآن ترك ٤" 

يكرمه

٣

-ر.ى.-.دء —س"" مء ي ء ى ي  ٣cT ب 

ه1ؤأ-لئسئؤن ت هول، وهو الئابير وجع يتعدد، لا الهد،اية سل أن إل للإثارة الهتد.ى إفراد ه~ 
وأسالييه.اتله ومحوتئؤع الملأل،، أنولع ئعدد إل للإشارة 

محرمهلا تعال افه فان الية، ؤإخلاصى القال_،، بصدق افه من أرادها مى فئثطلها افه، بيد الهاJاة — ٦ 
صه.افه أعرض اف، عن أعرض ومن منها، 

له.حلق لما ميثر فكل والقدر، القضاء ئلم تبا تبق والشقاء عادة المثدأأن تقرير ٧" 
عنحواسه ؤيعطل بربه، يكفر عندما وذس الحيوان، درك من أهبط درك إل الآد٠ي موط ٨" 

الونيا.الحياة عل ممه ويقصر يها، الأنمماع 

عنها.والإعراض الله، آيات، عن الغفلة ق كامن البلاء أف بيان ٩— 

تملوكماَثاوأ سيتهمؤن آسنيدء ؤآ ممحدصتت، ق؛ ودروأ ,بما فايعو•ثلثتئ ^5^ 
سثدفيح4مثايحثا دثفمنَكدمحأ ندءيتدزث. ألؤ، بمدوة بجسثقآمحة ي. 

منة.هإ؛ثحمى لثم وأم( قئ-حبقيظمن. 
اكضاذر!

تعالض أن سان وذلك والشرين، ااال٠حاJين ومحاتية تعال، ض العيادة اخلاصن تعال اش يأمر " ١٨٠
إلايدعى لا اله ءحتيء كويبما تمام ومن الصفات، وأكمل العاق، أحسن عل الدالة الأمماء حح وحد0 

ليلحدون الدين جيع عن يالإءراءس تعال افه أمر ثم ايألة. ودعاء العيادة، لدعام شامل وهدا •يا، 
مبماالمشرين كتسمية يستحقها، لا مز يها يتثى بأن إما له، جعلت عئا بها اليل الإلخاد فحقيقة أّمائه، 

الدينهؤلاء وئوعد رسوله، ولا اض أراد0 ما مجعتى لها عبعل أن أو وتحريفها، معانيها بنفي ؤإما آلهتهم، 
العالين.رب افه من عملهم جراء سيلقون بآمم اممه أصماء ق يلحدون 

-٤٥



الأعرافسورة 

هؤ؛تدون لغثرها، مكمله مها، ق كاملة فاصلة أمه حلق مى حلة من أن تعال اش " ١٨١
التاسمحن ه ٠^^؟^ ويالحمح، ؤيتلمونه، يه، ؤيعملون الحق معلمون ه، وألو وضوهم هم أنف
الهدى،أئمة هم وهزلأم ذللثج. وغير والقالأت والحقوق والدهاء الأموال ق حكموا إذا حكامهم أق 

الدجى.ومصابيح 

شلوها،ولر فنيوها الهدى، من محمده به حاء ما صحة عل الدالة بآياته حال ي؛يرن، ئم ~ ١  ٨٢
حتىأيديبمم، ب؛ن ااغث*ا بكثرة عقابمم، ويضاعف بملكهم، ما إل قليلأ قليلا ؤيمدهم سمهلهم، بأنه 

الاستدراج.من لونآ معهم هذا صخ قه ه لابملتون -صث الهلاكماجتهم 
يفلتواحتى الرغيدة، الحياة أساب، ق لهم وأئ العمر، ز ايتدرجين الكدي؛ن هؤلاء وأنهل " ١ "١٨ 
قيقرونعذابم، ويتماعف عقوبتهم، قتزيد شرهم، وثرآإل وطغيانا، كمرأ قيزدادون بماشون، لا أمم 

ولابحيلة.بقوة لا؛^٠١^ متقن، شديد القه فكيي لايشعرون، حيّثج من هم أنف
والأ،سشاطات،1القوائد 

الحسض.بآمهاته تعال اممه بدعاع الأمر ~ ١ 

أوتحريفها.وًفاته، اطه أماء تأويل حرمة ٢" 

حها.ؤيقضون ئة، والبالكتاب حدون الدين حلقوالجاهم الدين ابنة أهل ٣" 
وهولايعلم.حلك حش الكدب إ0 حش الكريم، بالمّآن التكديب خطر عظم ٤" 

الرزق،أبواب لهم اش سيفتح اش، ؛آيايت، الذين بأن متقبل أمر عن إحيامح. ( ١ ر٢٨ الأية ق ~ ٠ 
اضيعاقبهم ثم ثيء، عل أبمم ويعتقدوا قيه، هم يعروا؛ها حض لجم استدراجا الدنيا، ز العاش ووجوم 

يعلمون.لا حيث، من غفلة عل 

.٤٥١ -



الأعرافسورة 

مثآؤتممحأؤ، أولذ ئين قئ هوإي إذ حنؤ تن ماغماصم ةتظ3آ وتم أؤ 
بمده'حديث فاي لطهم أئمبب قد يءى آن عئ وآ0 ين آض غلق وما وا/ذ؛تيي، ألتا-موثت 

آ0نعي،(لتاعت مثلنثق . بمهو0 ييدرمم لة كأيهادى آئم تن ييهؤة. 
مححلأظبجألأمم

إنآلثؤأ ئثؤ ^٠^١ آلح؛ر ين لآستبمءكر>ق آثسب لعيم ولوَقش اقأ سأء ما إلا وث؛ُصثا مع١ 

المسأرٍ.

يعملونلو أمم اّبمتون، من يه يتهمونه ما ونفي به، جاء محيإ رسوله. صدق افه يقرر ثم " ١٨٤
ابتون؟من صرب شء، حاله من عليهم قض ولا يعرفونه، الذي صاحثهم و هل وينفلروزت أفكارهم، 
ولاأكملها، إلا الصمات من فيه محيون فلا إليه، دعا فييا ؤيتثلروا وصفاته، وهديه، أحلافه ق فيبظروا 

بمجونوليس ه فهو-رذاؤددتج_فيي( العالبمن، به فاق إلاما والرأي العقل من ولا إلاأعها، الأخلاق من 
مننحؤيفكم j فهولابممر الإظهار، غايه له مفنهث الإنذار، ل هومائع وإيا المشركون، أبما زعمتم ك،ا 

شأنكم.من يصلح ما إل ؤإرثادكم نصيحتكم ز ولايتهاون التكدس، عافية ّوء 
الكونيةالأيات ل بالتأمل إخلالهم عل ونعى العقل، والاستدلال الفلر إل القرآن دعاهم ثم -  ١٨٥

لواسدلأل واعتبار تأمل ئظز يتقلروا م بأتجم وذلك نبيهم. أمر ق تفتقرمم إغفال عل تقريعهم إثر 
والجالالحار من الأرضت ملكوت وق وغيرها، والجوم والقمر الشص من موات: الملكوت 

مماالوصم،،  ١٦٠•محيْل ولا العدد، محصرها لا أحناس من الله خلق في،ا كذللث، يتفلروا وم وغيرها. والا.واد_، 
اقرابق أيضا ينظروا ل؛ وكل>لائا والخضؤع. للعبادة وحده قادرآهوالتحى خالقا الكون لهذا بأن يشهد 

الوتمفاحأة قبل بمجيهم ما إل والتوجه الحق، طيي، إل فثارعوا ومت،، أي ق موتبمم وئومع آجالهم، 
به؟يؤمنون حديث، فبأي الضلال، عف وهم يمم العذاب، ونزول لهم، 

للضلألة،اختياره >._، إضلاله؛افه يرد مى بأنه والتهديدللمشرين التوبيخ هدا عف عم، ثم — ١  ٨٦
طغياممق الضالين، هؤلاء يترك وهوسبحانه هد.ايته، عل لأحد ى-رة فلا للحق، الأستء|ع عن وصممه 

حق.إل متدون ولا منه، محرجون لا مترددين، متحيلين 

-٤٠٢



الأعراف*وره 

يسألونولكنوا قريش، ق نزلت الأية مده أل ورد فقئ تعال، اض إل نزيه اعت السأمر أن تهن ثم — ١  ٨٧

هيتثائك ؤ هو.' محمد لرموله يقول تعال خايثه بوجودها، وتكدييا لوقوعها، استيعادآ الساعة، وثن، عن 
فيه؟عبيء الذي وقته مش القياْةت يوم عن ألون يالذين للث،، الكدبون أيت 

هو،إلا فيه تقوم أن قدر الذي لوقتها يظهرها لا بعلمها، ختهس تعال إثه لهم قل لتييهء افه قال وهنا 
ولنمشفقون. الّاعة من فهم عليهم، أيضا أص٠ا واشتد والأرض، السموات أهل عل علمنها حقي لقد 

ولربما، عالي كأنالئ، الساعة، عن <سؤالالئ، عل حريصون فهم لاتقعرون، حيث، من إلافجأة الساعة ثآتي؛تمم 
يقتدونلا فيم عتها، السؤال عل حريص غثر — عته السؤال، يي وما ؛ربك،، علمك، لكيال — أثلث، يعلموا 

يبغيلا ما عل حزصوا فلذللث، ؤوي؟أئتآداصيثزفه؛ ءممْ علمها أف تعال يؤكد ثم بك؟ 
منعليهم محب، ما ؤيدعون الأهم، عن السؤال يتركون الدين هؤلاء حال مثل ولاميا عليه، الخرص 

بعلمه.مهنالون هم ولا ياو.ر'قه، أن لأحد سيل لا ما إل يذهبون ثم العلم، 

الإي حش افه، إلا يعلمه لا والغيب، افه، بيد الأمور كل أف للتاص ي؛يرت، أن قو نيه افه أمر نم ~ ١  ٨٨
بأنافه مشيثة وقت، ق إلا الأوقامحت،، من وئت، أي ق ما، صرر لغ ولا ما، نفع جلي، مي لأجل أمللئ، 

ءؤوثزكش.تتعال، افه علمي ما إلا العلم من ل فليس بمشؤيقته، أملكه حيئئن. فإنني ذللئ،، من يمكنتي 

سوءإل يمفي ما كل وائمت، وال؛اني، المالح ل نتج أبما أعلم التي الأسيابر لثتنثه ^ أءلمآلمسس< 
إلالفضية الأعإل وأ؛يرخ والأخروية، الدنيؤية العقوبات أنذر ثذيرآ افه أرملتي عبئ إلا أنا وما ومكروْ• 

ولكنفيها، والرغيبه إليه، الوصلة الأعال ببيان والأجل، العاجل وسرآ؛الثوامحت، متها، وأحدر ذللث،، 
المؤمنون.بدللثج يتتج ؤإنط والئذارة، البشارة هذ.ْ أحديقيل كل ليص 

والأأستباءلاث،:الفوائاد 

فهوبه، ابمموه عط نزاهته عل يهللعهم ئ له مصاحبتهم طول بأن للإيدان »صاحبهم« انمتر؛ ~ ١ 
ألوانأسمى عنه ؤينرفون الأمبن، باكادق فيها يتمونه كانوا سنة، أر؛عيز، الرسالة قيل فيهم لبثج قوئد 

تقيم.الموالتفكثر المليم، الإدراك 

العفليمة.الآيات> من ومافيها والأرض، موات الحلق ل والتفقر النفلر الإيان وماثل أُم من — ٢ 
والخيطةبالخدر فيأحد يدري، وهولا قريا يكون قد أجله أف دائا الإنسان يتذكر أن موعظة أكبي ٣" 

فيخسر.توبة، غير عل يوحد لا حش 

بغتره.يتعظ لا والعبر، والعفلاُت، الزواجر، من فيه وبط بالقرآن يتعظ لا من — ٤ 

٤٠٣-



الأموافمحور؛ 

يتقثرواأن يدل فا، الاستعداد وهو عليهم، الواجب إل الساعة، قيام وقتا عن ادسائلين توجيه ْ~ 
جتثها•زمن عن السؤال من 

قدوطوله عل ولأيه الحساب، من فيه ما ولرعة يغتة، لوئوعه ساعة؛ القيامة يوم عل اطه أطلق ٧— 
اض.صد يسير 

دانايكونوا ولكي عيه؛ وسعة حكمته، لكمال الخلق، عن اف أحفاها الش الأمور من الساعة ٨" 
التويةينقاصرعن فقد الكلف، علمها متى فإله العصية، عن وأزجر الهل١ءة، أدعى ذس، فيكون حدر، عل 

دثوحرما-

؛،JlU-ئلمثأةثأها رنجهاِلستواق؛تا  ١٣٠نجعلؤ٠^١^خلم٠زةمتنصىدت-ءنة 
?وامن لهؤن صيثا ءاسا لن ربهما آس دعنا أمتت، هنآ يدء ممقت، حء-يما حملا 

ئا.ءن.آصؤنت\لأ.ء
هدئإق ت-مئلم وان ؤ؟ تئيوى ولاقٍؤ ئتمي ثم وث*مةطيثون نم؛قمن سكا 

>3؟همحضمآلممحصمح 
التمثرا

العيادةيستحق الذي أر عف ث إذ وحدانيته، وأدلة فدرته مظاهر من شيئا كا تعال افه يذكر " ١٨٩

وجعلآدم، أمحكم ص هي ه وت-ودؤ شبم(  Jtكلإ ؤغوأمحكا المم، مفاح عنده دالدتم، دالخضهمع، 
فدرلها محامعا محللها فلما يفر. ولا ؤيميل إليها ليهلمثن حواء؛ زوجها ها وجنالنفس هذه نهمع من 

قوذرلث، يثقلها، ولا الأنثى، يه محس لا ه حنلاحفنا ؤ-عثوت، الثنل، ا"ياع ذلك من يكون أن ايارى 
قالحمل نمو بسمه يمل ذامت، أصبحت، ح؛ن الحمل، مراحل من الثانية الرحلة تآق نم الحمل، ١^١■، 

محؤياثنلأ أعطيتا لثن زنا يا وطتغ: يصراعة يدعوانه ري إل ثوجها الزدج؛ن، قلمه يه ديميق، بطنها، 
ئتكرثماتالثج.عف الدوامغ، من هوثن اُهلمق، تام 

هذاالعهناء،شركاءق تعال جعلافه كانايتمتيانه، الذي الولدالصالح أعطاهماسيحانه فحين — ١ ٩ ٠ 
إلأد والأوثان، الأصنام إل العطاء هذا بوا نإذ إحلال، أسوأ النعمة مقايلة ز بالشكر وأحلا 

حصلالذي هدا تعال اش وحتم والشكر• بالعيادة تعال افه إفراد •ع يتناف( ثما ذللثح غير إل أو الهلييعة، 
والكفران.بالإشراك اش نعم يقابلون الذين الحاحدين ُؤلأء شرك عن سبحانه بتترهه منهم 

-٤٠٤ -



الأعرافسورة 

حاءهمد حكيم، متطقي بأسلوب شركهم إبطال وق الشركين، توبخ بيان ق الأيات مصت " ١٩١

الأشياءمن ؤمايعثلإ،سءاه — ثيء ولكل لهم وهوالخالق — اف مع إشراكهم وينكر بجهل، باممهام 
العقلسليم يليق فكيف وممتوعة، ءذالوةة اش دون من لبد الض الأصنام هذه إة يل حقيرآ، يكن مها 

القادر؟ؤندآللخالق شريكا العاجز المخلوق بجعل أن 
علمرآ لعايديها نحلب أن ستهلع لا فإنها ءمحالوةأن، كوثها عن فضلا الأصنام هدم إل ثم ~ ١  ٩٢

اف؟دون من ينط كيف صفته هدْ وتى شرآ، نفها عن تدني أن لاتتطح بل أعدائهم، 
الأي: يبركم، لا والرشاد الهدى إل الأصام هدْ تدعوا إن - المشركون أيها - وكدللث، - ١  ٩٣

الفإثه صمتكم، عل وبقاوكم لياهم، دعاؤكم عندكم محيتوي بئيء، منكم ولايتضوا يثيء، يتفعوكم 
حالهم.لايمر كا الحالغ،، ق حالكم يشر 

والامساطات،:الفوائد 

الملام.عليها وحواء هوآدم الشر حلق أصل ~ ١ 
أبع،والحية الكون كان الرحل، من بعضا المرأة كانت، فإذا آسى. وبه أميل، الخض إل الخنس ~ ٢ 

الكنهو الزوجية الخياة ق فالأصل منه. بضعة لكونه ه؛ نفمحية ويميه ولدم إل ان الإئيكن كإ 
الخياة.إلتلك، الإسلام نثلرة وهدم والاستقرار، والأنس والأءلمئ؛ان 

أسلوبهفإى الحقاتق، عرصى ق وأدبه تعييره، ق القرآن صمو يرى القرآل الأسلوب ي التأمل ٣" 
المكنجو هع نتناسح كناية طريق عن بمومها فهو الزوجتن، العلاقة؛غ، تمؤير عند محنيئ، يلهلم، 

الرجلبين المياشرة عند الإسلامية الشريمة تدعوإليه الذ،ى الر جو مع وسيق الزوجين، ؛؛^1، والوله 

ه.أها ؤثتثكلمة من أقمل العال هن.ْ تودي كلّمة ولانجد والرأة، 
ضالعبادة ، صرفوجوب عل أكبردليل تعال، افه إل بفهلرته ولخوءه الحاجة عند الإنسان صعق، ~ ٤ 

وحده.

وجعلواحدة، نفى من بحلقهم عليهم أنعم تعال اف إف حيثج للمشركين، تويخ الأيامته ل ٠- 
ولتكنهمالتم، هده عل بشكره العهود وأحدعليهم الدرية، وأعطاهم بهن، لثأنوا هم؛ أنفمن أزواجهم 
أحرى.والشكرآلهة العبادة ي معه وأشركوا نعمه، جحدوا 

ولايمر ولا مع يلا ما يعدون إذ وتمههم؛ الشركين جهل وييان والثركيى، بالشرك التئدينب — ٦ 
•محسا 

٤٠٥.





الأعرافسورة 

ثمرلا الواقع ق ولكنها اكحوتة، العيون تلك يواسهلة إليلث، تنظر كآما الأصنام هده وترى قيء، أي 
الخياة.من لخلوها 

والأسشاطات:الفواثد 

ولائئمع لا أصام بما فإذا آلهة، أبما يدعون ما حقيقة عن يالكشف، الشركن عل الحجة إقامة — ١ 
•لأزدلهاولأأنمولأآذانولاص تحب، 

شجاعةق وأهله الباطل أمام والوقوف التنس، من وطردالخوف تعال، اش عل التوكل وجوب، — ٢ 
الصالحين.إذهويتول وولأيته، تعال القه اعتإدآعل وثيايته، وصم 

والقائص.العيوبط ذكر والشر، اياطل من التممم ل ايالغة جواز ٣- 

الحكيمةاكلقية بالأدلة وأثسش توبخ، أعقلم وآلهتهم الشركين الكريمة الآيارت، هده ؤبحث< — ٤ 
دعوةفالاياتر ه نفالومت، وز صرآ، ولا نفعا ها لتفلامماللث، الأصنام هده أل واكاهدة الحي وبومائل 

القهار.الواحد ه عيادته يجعل أن إل عاقل لكل 

ئثغآلسهني يى يرعنش ؤإما آئتهيؤى عي وآعيض أيثمح، ؤآمة آيثو ش ؤ 
ئوحفثوأمى هكم< منيم ^١ آقمأ آكمحكث • ٠٠٤^^أؤ؟ عيئِ سمغ آسهعد 

ئأتهملم ثإدا لامحروك. ثث آلق ق، يثدوم ول-م؛دهم ممحزوف. هم ^دا 
وتخمهوهدى رنطم من ه1دابمبمآر دلإُ من ^١^ مايمج أعع مزلدم٦ آجةي-ثها أولا داؤأ 

محمحثمك0<
•الصسء\ر 

غممن أمالهم من تيثر يا منهم دارض الناس، أحلاق، من وشهل تنثر ما - محمد يا ~ حد - ١  ٩٩
وأمزأتباعك، معاملة ز رفيقا لثنا وثن ينفروا، لا حش ؤيرهمهم، عئرحهم ما منهم تطيب ولا مشمة، 
سأحدر؛القبول، ذللثه فان الشرع، ق حنته عرفت ما كل وهو• الأ٠عال،، من التحن بالعروق غترك 

والدين،أوبز رحم، صلة من حثر، عل أوحثا علم، تعليم إما متك: الناس إل يأق ما واجعل غثينكثر، 
بالإعراضتعال، افه أمر ا-بماهز، لأذمح، التعرض من لابث• كان ولما قيح• عن رجر أد التام،، بئن أوإصلاح 

والإيذاء.الثماُة أنولع من منهم يبدر فيئا والكلٍايت،، والأئخاصن الأشياء قتم يدركون لا الد'ين عن 

-t،»v -





الأعرافّورة 

أةومكان زمان كل ق للناس لكي الشرك؛ ؤإبطال تعال، اف وحدانيت أدلة عن طؤيل حديث أعقاب 
الأحد.الواحد ش العبادة لإخلاص هونتيجة إى الأخلاق بمكارم النحل 

علومنزلةعل يدل وهدا الين، ارض<حلييعة من حا والإخلال _;_j،، ثتة تعال باق الاستعاذة — ٤ 

يتدؤرونفإمحم ئيءمنه، أويمشهم ، ١٧١١١٥٠٠^وساوس بمم مملون بمجردأن لأمحبمم إيءامأم؛ وتوة ادقين، 
إلته-يئتويون به، بتجثرون دبمم حمى إل فثرجعون عداوته، 

والاسعاذةوالعلاحية، والوقانية البناثية أحواله كل ق السلم بتربية تعص الإسلامية التربية — ٥ 

ينأكن أن ألله الإرادة، وقوة العلم صحة فيه بشي فهي الثلأنة؛ الأحوال هن.ه تضم؛ت 
والشهوات.الشبهات مرضر س وتحميه ه آيههيك. 

المسيرة،س0 تمتح التي هي التقوى ولكي خير، كل عن الإنسان ميرة يغلق ئي. ١لشيهل١ن مس ~ ٦ 

وءساوسأ١لشيهلانعل فينتصربدللثف عنه، أوتأاه يه، افه أمر0 لما مثدكرآ يهفلآ داتط الإنسان تحعل التي دهي 
ومتزاته.

 ~U كأمافيهم؛ توثر لا فإئبما التقين، هولأم مئت ؤإن بآثبما إشعار يالعناثق؛ الوسوسة عنر التعيير
لا؛!هم•تمل أن دون حولهم طائغ 
الماترفهو الملام، عليهم الرسل أعطها التي الأيات كل س أعتيم هو بل آية، أكر القرآن ٨- 

العانيين،,حجه كاث مهإ والهدى، 

بمدآقيو< إن ع؟ تزآلثميي ثمح، ولا وأ'لآصال، إلمدؤ أمحيل ودؤن يضمه محمعا 
ه٠^^١ ^بمثدءوهسجثئ> ويمك 

الم،ر.

بتدبرله فاستمعوا عليكم ومزاياه خصانمه يكزن الذي القرآن ئرئ إذا بأمه تهال أمر ثم ٢' * ٤ 
لقراءتهوأئصتوا توحيهايه، وثممهوا معانيه، لتمهموا حوارح^م؛ وكل إليه؛أّمائ^م وأصعوا وخشؤع، 

ورصاه.اض برحة تفوزوا لكي له، تعقلنا تتممي؛ حش 
سع؛له والومتون جء، لنبيه تهال اش فقال اش، ح جبالأمر الكريمة المورة اختتمت ثم — ٢٠٠

والدعاءالقرآن، ئراءه ءلريت، عن إليه، يمرباك با وادؤرْ هليلث،، ل حلاله جل ربك عفلمه استحضز 
بلمانكدؤ'ةو\' نفك، ز ذكرآ وخوف، وثدلؤر بتصثٍع واذؤزه ذللثه، وعثر والتهليل والتحميد بح والت

-٤٠٩.





الأنفالسورة 

مدنية.النرول■ 

تالسورة فصائل 

اكن،الربور مكان وأعطت السح، التوراة مكان >رأءطت ةال،ت الض. أة ُةةبم الأ'سني بن واثلة عن 
الأياق;الشخ وتال الشب، ي والسهقي _،، احدي الإمام )أحرجه بالهصل،'٠ وقضيت، الثابير، الإنجيل مكان وأعهلسثج 

(.٣٤٦٩! الممحت راض صحح، بمجمخ'رنه 'الحديث 

السابعةل واختلقوا مور، م، فهدم الأعراف، محورة اخر إل البقرة محورة أول من ^٠١^ ٥١١والسبع 
هيأم واحدة، محورة بمنزلة وبراءة الأنفال بجعل بالملة، بيته،ا القمل لعدم معا؛ وبراءة الأنفال أمي 

السح.صمن داخلة الأنفال فوره الأهوال جع وعل يوض؟ محورة أم فقط، الأنفال محورة 

القاصال:

اكاتم.أحكام ببان ١- 
الصر.أسابج تفصيل — ٢ 

والخرب،.اسمم ز الكافرين ْع العامل أحكام بيان ٣- 
ثاله.فيتآليفه؛ينئلوب،انيتن.٤- 
للدينموالأتم وعدم بماجروا، م والذين ماجروا، الذين للمسلمين السلمين موالاة أحكام أهمية ٠~ 
كفروا.

الكافرين؟عل وأيدهم الومين، تحال اف نمر وكتف بدا٠■، غزوة تفاصل بعض عن الحديث ٦~ 



الأنفالمحورة 

ؤأطيمأداتمنبمًظم وخأو؛)خ\ آق، ئاسوأ وآؤثؤل ممي آلآس\د ؤ آمحعم\إا عن ؤ،مثوك 
هتعهمإدا مرجأم ؤحثت آقء دكت ^٥١ ١^•؛؛، آلمؤيشك< إقعا ؟ ٥١ه و>(عه أثن 

ويثاررهكهمآمحىيتيثوىآلصأوْ ٥؟ تةو؛اوف وؤريهن- ثائثثمحُت؟دئ4مإبمثا عنجم 
هأهد==قربم يرثى وتثغرة تقهن بمد ينهق كم حة همآلثوايف أولإلى ا؛ها ينغمون 

النزول!هسمب ~ ١ 

ااّ؛ي.•يه فأتمحا جةآ ٌأصت آيات، وأرع نرك قال! أبيه عن سمد، بن مصمب عن مسلم أحمج 
قامثم أحدد4«، حيث، من ارصنه الخم، له فقال قام• ئم فقال: ملسه. اش؛ رسول يا فقال: 
فقالله؟ عناء لا كمي مئسه. اض؛ رسول يا فقال: فقام >رصنه<ا فقال: اض! رسول يا ملتيه فقال: 

هسثشالآتاتفيألأذئادسنآلز-ثوني هدم فرك قال: أيدته(( حيث من \محيM:»_ له 
بابالآئل،<.كتابالخهادوائد، - برنما/أم\>  ١٣٦٨-١٣٦٧/٣)صححي

اكفر:

اكائملهم: فقل لها؟ التحق ومن محم؟ كيف بدر صائم عن — محمل يا — أصحابك بعض أللث، ي
ثمفيها. وأمره افه حكم حسب عل مها يقفهوالذي ه وللرسول سحانه، بحكمه فيها تحكم فه 

التشاحنمن بيتكم ما وأصلحوا نواهيه، وا-بماب أوامره، بامتثال — الوهتون أ.ءرا — اض اتقوا أن حثهم: 
كنتمإن أموركم، كل j، ورسوله اممه طاعة والتزموا والتواصل، واكحايث، ؛التواد والتدابر؛ والتقاني 
هؤ.وبرسوله تعال باش مصيصن 

حاف—،أمامهم، صفاته وذكزث، اش، اسم ذكر إذا أئبمم المادصن،: الوممح، صفات تعال بمث، ثم ٢" 
المعرفة،حو تعال بافه لعرفهم وذللئج ثوابه؛ ق ورغبه عقابه، من وحدرأ -بملاله، استعظاما قلوحم، 

هدر0.حى فه وتقديرهم 
ورسوخاالتصديق، ق قوه زادمم افص آيات عليهم هرس إذا أمم الوْت؛ن: صفات من الثانية والصفة 

الإياننئادة عل الأدلة أمم من وهدا والعرفة. العلم ق وشته الصالحة، الأمال إل وميادره لمن، اق 
ونقصانه.

-٤٦٢ -



الأثقالسورة 

يرجونفلا يتعمته، ورباهم مدرته، حلقهم الذي ريهم عل يممدون أتهم ت فهيئ اكالثة الصفة أما 
كان،ثاء ما أته ؤيعلمون إليه، إلا يرعبون ولا منه، إلا الحوائج يطلبون ولا بجتابه، إلا ولايلوذون سواه، 

وما

وسنتهاوشروطها لأركاما سستوي مواقيتها، ق الصلاة يودون أثبمم فهي' الرابُة الصفة أما مآ~ 
تقس،سماحة والحتاحن للفقرام أموالهم ييذلون أئأم الخامسة الصفة وكانت وحشوعها، وادابيا 

ربهم*كمحالم استأأطة يد، وسخاء 

لزجاتلذلك وسيجرون حقا، إي،انا الزمتون هم بأمم الصفات، أصحابرهذْ بحانه ْدح ثم — ٤ 
متثسبه وعدهم ما بأن وإيدان ببمم، ولملما لهم' تشرما مزيد فيه وهدا زنتم. عند سامية ومكانة عالية، 

الرزقأعفلم ولم أوتقصير، ذنويت، من منهم قرط لما شاملة معفره المؤمنون وفولأم الوقؤع• 
ولاثأييم.لثوفيها لا حليية حياة مها تئيون بجعلهم ابنة، ق وأفضله 

والأتاطات:الفوائد 

أعدائهم—ْع فم لقاء أول ق وهم ~ لهم حكيمة تربية الغنائم، عن الصحابة سؤال عن الإجابة ق ~ ١ 
منتأتيهم الش الدنيا وأعراض والأّلأب، الغنائم أما افه. كلمة إعلاء أجل من جهادهم يجعلوا حتى 
فمها الأمر بموصوا وأن جهادهم، من السامية غايتهم صمن يجعلوها ألا فعليهم جهادهم، وراء 

وتسليم.إذعان عن ورسوله. 
الخكم،وممليل القإلوب٠، ز الهابة لتربية مرات؛ ئلأُث، الأول الأية ل الخلألة لفظ بحانه 'قثت - ٢ 
وتسليم.بإذعان النفوس تقيله حتى 

ضطاعة جؤ طاعته بأل والإيدان شرفه، ؤإقلهار شأنه، لتعفليم مرت؛ن؛ رّوله وبغر بينه اش قرن ٣" 
تعال.اض لأمر محالفة ومحالفته تعال، 

العنايةلكيال إحلهار والأمر؛الهلاءة، بالتقوى الأمر بئن افن ةاتا بإصلاح الأمر توسيط ق ٤" 
يارط\ءة,الأمر نحت بعينه به الأمر وليتييج بالإصلاح، 

المومتون،هم صفايم هذه مذ بآف للإشعار ١^٠^،؛ صفايت، ذكر عند )إب( الخصر أداة ثقدمث - ٥ 
أمرهم،عير الصمات، هده مه تتوافر لر مق غيرهم أما ؤإحلاصهم، إبجامم ي الصادقون 
جراتهم•غثي دجزادهم 

مم؛كثث،مض أما شك ولا والمالية، والبدنية القلبية العيادات بين جعت، المذكورة المومنتن صفات ٦— 

ورضوانه.اتثه أهلألحية صاحبها كان لنفس، اق 

-٤٦٣-



الأنفالمحورة 

ياثرفالوس بحانه، شرعها التي بالأساب الأخذ يتاو لا وص الإبان، جاع اش عل التوكل ٧- 
فالتتائج تاركا ببما، قليه يتعلق أن غير من سليمة مباشرة الأهداف ليلؤغ افه شرعها الي الأسباب 

٠يشاء كيف يثيرها 

داوالكريم لفظ لأ0 قلوبمم؛ عل الروي إدخال ق نيادة بالكرم لم أعده الدي الرزق وصف ل ٨- 
يايه.ل والمدر الخس ، oIpيه الوصوف بلؤغ عل الرب عتد 

وأميات.ولاكليات دموة ولى تحقيقها، كحقيقهاق الومن يص ودلائل حقيقة للإيان ~ ٩ 
الشاحنات.من السلم اكف، محققي ، uSiوأهمية؛ أولوية له الومنتن ين المن ذات —إصلاح ٠١ 

آياتْع التعامل نحسثوا أن هك اش إل الدعاة فعل ^، ٠٠۶واقعي منهج القرآنية التربية منهج " ١١
عاليها.أتمسهم وميسوا معها، ؤيتفاعلوا الكريم، القران 

ْ~ركهموبمب لعثودبهم، ه أدهك'ئمآلثو.^يف ؤ تعادت قوله ل القريب عن بالعيد الإثارة ل - ١ ٢ 
لشرف.اق 

قمحندويق  ١٥ثكيهو0 تف لرما يإن أنؤ لتش يى روثا أ-صجلك ؤَقآ 
\لظاثنإأنآقمحإِنتى ؤإديبدهم  ٢٥?يثلزوف ^٢ آلتزت إق يثامن جس\ بمنيمامؤت الؤ؛ 
ديمنتدءال>يى تحي نيري دق ثكفيش ألثويكؤ دأم، غيد آن وممحكت> لحقأ مثا 

دوكينومحز،آصلل اع لجم، أه دائرأدكنجيى نهمآ 
■الماسءرو 

حالمثل، بالمحثة، الغنائم تقسيمك كراهتهم ق بدر أهل بععض حال، أن . لتييه تعال اف ي؛مح، ~ ٥ 
نبيهأمر تعال فاض ، وبركة حير من والقتال، القمة هده ق ما ح للمتال،، مجعلث، الخرمحج كراهة ق بعضهم 

ذلكالومين من فريق ثرة الدي الوقت ل للمصلحة، موافق بدر ل الثركين، إل بالخرؤج قو محمدآ 
الرصاأءمه،ا ثم الصحابة، من فريق من الرضا عدم من ثيء عل تدلان أمران مه حدث فقد ّ الخروج 

بالثؤيةالغنائم مة قأن يرون كانوا الصحابة من فريقا أن فالأول: ورسوله، اممه لخكم واكسليم والإذعان 
بلازمم،له يكن لر ءيرّهم وأق القتال، ق الأوفر بالص—، قاموا الدين لأمم بحئهم، إجحاف فيها 

١والصفاء الرضا حالة إل وردهم بينهم، افه فآصالح 

-٤٦٤
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أجلمن حرجوا الي النير نجاة بعد مرض قتال كرموا العركة مل منهم جاعة أة الخابيرت والأمر 
منكان وما الندة، بش من ولا العدد، حيث، من لا للقتال،، استعداد يدون حرجوا إذ عاليها؛ الخمول، 

بمقاميليق لا إثه يةال،ت فلا والاختيار، القدرة نحتر يدخل لا ئ فهو االقت١ل،، منة أو للغتائم، متل 
حالهماش فثب فريش. هتال، وجوب من ه رسولهم يه نصحهم طنا استجابوا ما سرعان ولكنهم الصحابة، 

لفظ.وأوجز بيان، أكمل ومذا الغنيمة، مسألة ق بحالهم ماوا 
أصحابلثهبعمى إل القتال،ت الصحابة يعمى كراهية من وقر ما متنكرأ لتب تعال اف مول، نم ~ ٦ 

لأعددتابالقتال، أحزينا ولو للعير، إلا خروجنا كان ما قالوات بأن القتا]،، أمر ق ه محمد يا 
مقرلا وأيه حليفهم، سيكون النصر بأن لياهم باخيارك ه ؤؤهآلءثي>عدءازق كان الخيال، وهدا له. العدة 

لثمرةوبيال لومهم، ق نيادة فيه وهدا الطائفتين؟ باحدى وعد الذي افه لوعد تحقيقا فرض، لقاء من لهم 

ليكرهونإثبمم حتى تمؤير، أ؛لح وصورهم الأمر، أول، الجكمة تقلهر م وإن جء، ورسوله افه لأمر الإذعان 
يإمعجز تصؤير هذا وق لوجباته. ومشاهد أسابه، إل وهوتافنر اإلُ'>ت،، إل بما3( مى كراهة القتال، 

وعددهم.عددهم قلة ؟_، ؛القتال،، من وقنع خوف من الفريق هدا عي، امتول 
وعدوهم،عدوه قتال، من بعمهم جؤع ْع متتنا، ا،لؤ عي، محله مظاهر من جانبا بحانه ٧—٨— 

بآنرسوله لسان عل تعال اف وقوكم أذ وقت ~ ا،لومتون أبما ~ اذكروا النفيرت عي، اليثر وإيثارهم 
وأنتمملكه، ق ئصزفت، فيها وتتمرفون ءأا، تظفرون لكم، هي أوالنفير الءيرّ ءؤل-تدءاأثعمن؛تيه• 

.،،jjLiقتالح.إل منكم تحتاج الضرالتي عل٠لائفة يذكر، فيها فتاو لا التي انمر ءلائْة لكم تكون أن تحوز 
هك،واوما ١اال،، وأحئوا القتال،، كرهوا فقد ببمم، تعريضي الخملة هده وق و١لأرو١ح• للمهج بدل محال 

والخدةالشث.ة يجامع للسلاح الشوكة واستعثريت، بربهم. الواثقين الصادقين بالغيسؤ، المؤمنين شأن يكون 
بينها•

الإسلام،دين ايهم، الدين ليثبمته عليهم؛ ونصرتهم لهم، الشوكة دامت، اختيار ق الحكمة سبحانه ثم؛قلع 
وهودينالحق الدين يعز أن افه إرادة اقغت إذ ويلغيان، كفر من المشركون عليه  ١٠وهواياطل، ؤيمحت، 

عليها.ولاتعؤيل لها، وزن لا كراهيتهم لأف ذلك؛ المشركون ولوكره ّوا0، ما سحق وأن الإسلام، 
والأستساطاتذ:الفوائد 

ءلهورْ؟قبل فيه الخيال، من ألح م؛ي5ه بعد الحمح، ق الخيال 

[.١٩]النماء: ه ^:كثيإ حيا مي أقه وضل شتثا ذكرهوأ نمئ'آن ؤ ةاءا_ةت تقرير الآياُت، ق ٢' 
ولامشقة.فيه 'قلمه مالأ كل ق رغبته ق صنفه وبيان بالإسان، اطه رحمة بيان ٣" 
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وثيات.صير إل بمّلج ومدا الباطل، ؤإيطال الحق، هوإحقاق المؤمنين عتد المنشود الهدف ~ ٤ 

قوىبكل يأبه لا هف، اف طريق ق يمخي أن المؤمن تحل لتمسه، إرادته من خير للعيد افه إرادة ~ ٥ 
دعوته.طريق عليه تقع؛ني آن تحاول التي الباطل 
يعدورسوله الاثه لأمر المعسما هي البهلولة ولكن الخعلر، مواجهة ؤ تتديدب ند البشرية النقص ٦" 

التآريح.يعد والإقدام التديدب، 
بفصالهسحاته وهو هدره، كفيذ محلا المؤمنين وجعل دعوته، ونصرة ليثه، يحقظ افه.ث؛٤٠-!^ ٧" 

والمميس.بالغال سله ق وصحوا طريقه، ق ساروا لكوتم ابزيل؛ الأجر بمطيهم يثش 

- f
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وتاأه أئفكومَ،دمحكت> تذ يآلف لا=ظمآي،ثمدم رومهأثتثاب وإلسمؤ0 
'؛جآاثك-مِ مزلأخبمدممئثٌتيير-ولكمهة بث—خمكا آقمإقاُ •جعلق 

محمويدؤبنآؤ لف، آلكتثاء تى عاسآقم محإرد ينه آمثه ألكناس سمحأ 
تتلإ'آو ظتهأق' إق تندى بجج، إي ٥" ه نتثت 3تورا=ظلم و نههتيل آلشظتي 

يممهمآصميإيأ دوقآمحمحناق القممتثت سأنجاؤاموب مهوأ
قيدآه كثلركث> ورسوى ائم ئقا1ه وع؛ثولمءومن آست يأئثم هلف ُو؟ حظئتا)ا 

?^^٢^آلتاي عذاب وأنك ندومء دهمحكم ُأو^أُ آدقام-< 
التمسثرت

فانتمروا.حا، اش أيدهم إذ يدر، الؤم0نل عل ببا أنعم التي النعم لبعض افتعال من بيان منا 
لبالثئم بعدوكم التقاوكم قارب لما عليكم؛ اش نعمة اذكروا بدر أمل يا لهم- يقول تعال قاف ٩" 
افه ؤفا>تتثاب تؤمنون، يدعووأنتم هق اش رسول فكان دبمصركم، يعيكم أن ء.اّجاته اف من الهللب 

لمانعل أخثركم أن الاستجابة ٠تلاهرنالك، من وكان بكم• ورحمته علتكم اٌتح فضل من ومل-ا لكم، 
يعص.إثر عل بعضهم متتابعين، الملائكة من بألف وناصركم نبممقوباقمعيمحم 

أعدائكم،عل بالمر - المؤمنون أبما •" لكم بقارة إلا بالملائكة الإمداد مدا تعال اش جعل دما ~ ١ * 
صكمويزول قلوبكم، الإمداد -بمذا ولتكن أسبابه، قلة عظي الكر من تقمملوا ولا به، ثقة تزدادوا حتى 

إلايكون لا أوبعثرهم بالملائكة فالمر الترأدؤ أو الإحجام يداخلها لا بنفوس أعداءكم وماحموا الخوف، 
الكثرة،من بلغوا من عميل الذي هوالقهار بل مغالب، لاثغائه ؤ تعال واش وحده، اش عند من 

مواضعها.الأشياء ووضع بأساببا، الأمور مدر إذ ه بفر ؤ بلغوا. ما والألة العدد وقوة 
قبلبه وعشاكم النعاس، عليكم ألض أن لاستغاثتكم اف استجابة مفياهر ومن - ١١

فإنهعدوه من خاف إذا الخائف فان خثرلكم، وبثاره لأبدانكم، وراحة لقلوبكم، أمانا ليكون ؛أعدائكم، 
إزالةعل دليلا الشديد، ا-أءوف وئتط ق لم النوم حصول فصار أمتوا، الخائفون نام ؤإذا النوم، يأخذه لا 

عدوهلقاء ل ونشاط مثة عل وأصبحوا لوسْ، مملمثتين باق، واثق؛ن فناموا الأمن، وحصول الخوف 
وعدوهم.

تهلهثرفهوأولأت فوائد، الماء هذا ولتزول الماء. عليكم أنزل أن لاستغاثتكم اف استجابة مظاهر ومن 
الفكوننفوّكم ق وبإلقائه الععلس، من إياكم بتخؤيفه الشيطان، وسوسة عنكم ليزيل دثانتا• لكم' جمي 

٦٧ ،-
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علولثويها اض، نمر ق القلوب؛الثمن عل ؤيئد ليقوي وثالثا: الياطتي، التهلهير هو وهدا والأوهام. 
ثٍاتمم،عف وثٍاتا قومم، عف قوة يزيدهم ايحاريتن حوزة ق الماء وجود أة شك ولا والطمأنينة. الصم 

ا.دحقةة.الهزيمة ؤإل بل والامحلمثتان، الثقة فقئ إل يودي فإنه قفله أما 
الحتى أثدامهم؛4 تثست، ااؤمأنين: عل السطء من الماء نزول عن ثجتث التي الفوائد طْ ورّاع 

نزلتما ناذا الرمال، عف القي انمسثر من أن المعروف من إذ علميها، المثي يسهل وحش الرمال، ز توخ 
غيارها.وانملفآ صرر، عير من فوقها ثر الومهل ثيشتج، الأمهنار عليها 

قالعفليم آثرها لها كان أحرى بنعمة يكرهم أن الو,متين لامتغاثة اف استجابة مذلاهر ومن " ١٢
أمدالدين الملائكة إل ربلث، أوحى أن وقت — الكريم الرمول أيبما — واذكر ة١لت إذ المشركن، عف مرهم 

نقومهموملمووا محلوبهم، فمووا ءاموأه افي؛ك وميوا دتأمحدي ه؛عول م"تمح( بدر 3، السدمآن حم 
قالثيات عل بالخمل وذلك اش. كالمة إعلاء غايتهم تكون حى القتال ق نيامم وصححوا بالتصر، ئقه 

يعرقوثها.بشرية صورة ق أحيانآ بعضهم ظهور ذئالك ومن القتال، شداتد مقاساة ق والخد الحرب، موطن 
بالخوفالكافرين قلوب ساملأ ت عظيمة بشارة ا1ومتين بئر انه لاستغاثتهم افه اصتحاية مذلاهر ومن 
متهم.تتممموا حش والخنح الهلع فيها واقذف منكم، واميع 
أعداءهبماجوا أن إليهم وطلب منها، إليه ومحقهم وما التصر، بوسائل الأحد عل الومتتن اف حئ نم 

حشلرافهم ٠١وعف ومواضعتغرهم، وروومهم، أعتائهم يضربوهمعل وأن بقوةوغلثلة، وأعداءهم 
هم.أنفعن الدفاع عن عاجزين فيصحوا حركتهم، ثقلوا 
ثتانكل وصزب الأعتاق، فوق، الكفرة هؤلاء صزب من الفعل ^ا ق بس، الميحانه بين ثم — ١ ٣ 
رمولهوأمر افم أمر محالفج وهمن الشيهنان، أمر  ١٠٣وأط وء^ضأوهما، ورسوله اض أمر فارقوا إشبمم منهم. 

منالأحرة وق الشم، من الدنيا ق محل ؛ما وذللئ، ه، ؤرتإرى.آمحضثأساب طاءتهءا ؤيفارق، 
الخلودقنادحهنم•

إياهممتوعدأ ورسوله، الذ ماقوا الدين لأولثلث، الألممايت، سبيل عف حهنابه سبحانه يوجه ثم " ١٤
التام—،العقاب هو بدر، ق والأمر القتل من ~ الكافرون أتيا " بكم نزل الذي ذلكم بأئ المصتد• وء ب

أشدهو الذي ايار عذاب فلكم ١لآحرة ز أئ الدنيا، ز آلامه فدوفوا وصادكم، وشرككم لطغيانتتمم 
الأحرة.ق لكم أجل هما ح لكم عجل( ما فدوئوا الدنيا، عياب من وأبقى 
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والأسشاطأت:الفوائد 

تعال.اض أنيتغاثبغبمر صح فلا محضة، عيادة دهي تعال، باش الاستغاثة مشروعية — ١ 
الاحرة.وعذاب الدنيا، عدايح صاحيها ستوجث، كفر ورمحوله اش مشاقة ~ ٢ 

للمؤم؛ين.كبير شرف، ومدا أعداءهم، ليضربون يقاتلون، كيف عياله تعال اش تعليم ٣^ 
ثيء،لكل هوالخالق محيحانه لأثه وحاد0، اف عمم. من إلا يكون لا بغيرهم أو باللأتكة النصر — ٤ 

مهياوالأّساد_، عظئث<، مهإ والوسائل وحده، اش هو الصر ق الحقيقي فاهلوثر ثيء، كل عل والقادر 
ورعايته.افه، إرادة أيدئبما إلاإذا المرجوة، والغاية ا،لهللوبة، النتيجة إل لاتودي كثرُت،، 

ه؛تر«آلكثاءثآ؛'ِقثيربج؛يمء ؤءأرل،لإتمح( تع١لت قوله j، به الفعولح عل والمجرور الحار تقديم ْ~ 
1لالموحر-واكشؤيق، للاهمامبالقدم، 

الشدةق فيرون ئلومح>رم، عل ويشد يثيتهم، ما لعباده تعال اف يرسل والشدائد الأزمات، محلل ق ٦" 
قزجاوفتحاكيثرآ.

الإّلأم:التمر3، ضنن أعظم ٧- 
صداش.من الصر أن أ— 

ا،لومتين.إلاعل لايتترل المحر ب~وأق 

إلايالوممح،•لايكون النصر دأة ج~ 
والإنابة.واكوكل الدهر؛الوعاء نواستؤ عل الصادق، المزمن يتمن ٨" 

الاصؤ،وقل الأعداء، تكالب، ومه،ا المحيهلة، ؤ الئلروفسكانت، مهما شأن اش نصر ؤ، الثقة ~ ٩ 
المعين.وصعم، 

الشديد،، الخوفكفروا الذين قلوب، ق سلقي ه اش بأي ؛شزا مأمر عن إمحار ( ١٢)الأية ~في ١ ' 
والصغار.والدلة، 

الملحق.ق ك،ا والقصوى، الدنيا الندوة موح حريهلة —ينقلر: ١ ١ 

٤-
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بجثهموثن أح ا'لأدبثار ملأ قنعا 'قمكأ ك؛-ثمآلمحت إدا ^١^ ألبين تآدها يؤ 
■جقئؤومأويتة آئو يرثث> سسو>< يثثاء يثن ِغثؤ إثنذ آوشيغوا محتتبما إلا يبرم بجين 

تئآقت وتيمك> ريق إل رمثى رما تتهتد آلك وقمحنتت مثأوثم ْثم "؛©؟ وئس>أشث 
مهن'ّئتيآقت وآمي أؤآعيثث سمغ آقت إنك حسثغ بأي■؟ ينه آلثؤبجركث> وثنيآ 

صينتجوامحءتصننحومح'س
ألوطن.هع آق' وأف روكرت ^^٢^٤١ 

■الم>ر 

ولامنهم، ئفروا قلا لقتالكم نحوكم زاحفين الكفار لمتم إذا الإيءان، ص ياف آمتتم مى يا ~ ١٠
بلئايلوهمبقوةوشجاعة.ئزلوهمظهوركممنهزمين، 

أصلح،مكانا يرى كأن القتال،، من التم،كن قاصد غير ظهره لقائهم يوم الكافرين يول ومن " ١٦
افمن شديد ا؛غض، متالث؛رحع فقد العدو؛ عل والكئ القوة لزيادة فثة إل تحازأ ولا أفضل، وموقفا 
المصير.ذللئ، إليه يصير الذي الموصع وبس جهنم• الآحرْ ق إليه سيستقر الذي ممرْ وأف تعال، 
وقوته؛tj,بحوله أظفركم ١لاJى هو تعال اض دلكن وبأّكم، بقوتكم تقتلوهم فلم —  ١٧
هذابلغكم ما ورعابته معونته من ومغحكم بالملأتكة، وأمد.كم قلوبكم، وقوى الرعب، قلوءأم ي وقذف 
القتالهووقت، الشي أة وذللث، للمترابح؛ رميلث، سيئ تعال اطه أن إلا رميت حين محمد يا رميت، وما الصر. 
وجوهق فرماها تراب،، من حفنة فأحل. منه، حمج ثم نصرته، ق ؤيتاشدْ يدعواض، وجعل العريس دخل 

فحينئذمنها، وعيب وفمه وجهه أصاب وقد إلا أحد منهم بقي فا وجوعهم، إل اف فأوصلها المشركين، 
مباشرةدون من الكافرين عل المؤْسد'ن نصر عل قادر أثه تعال نثه نم فامرموا، والضعف، الفشل فيهم بان 

ؤيعهليهمالهاماُت،، وأرفع ال-رجارت،، أعل إل بالخهاد ويوصلهم الومتجن، يمتحن أن أراد اش ولكن قتال، 

منقليه ق ما ؤيعلمم أعلن، وما العبن. به أنر ما سذغ ه ثي—م سيخ ؤ قافه جزيلا، وثوابا حنا أجرأ 
وعمله.نيته بح ّقلأبحوعبزي عباده، ومصلحة وحكمته لعلمه موافقه أقدارأ العباد عل فمدر الئايت،، 
وإلخا3هعليكم الماء ؤإنزال بالملأتكة، والإمداد الخن، العطاء ْبن إياكم منحته الن-ى ذلكم " ١٨

لومقالكافرين، لكيل مفعق، أي كله ذلك إل ويضاف، إليكم. مني نعم كله ذلكم الهزيمة؛الثرين. 

بجا■لكرم 
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بجعلأن اف يدعوا أن عل الكفر ق \ذئسوخ حملهم الذين اللكفرين إل الخطاب بحاته وجه ثم - ١ ٩ 
الكعبةبأستار ئنثقوا بدر إل حروحهم صد قريش كفار أن ورد ققد الفرشن، أصل عل بدر ق الداترة 
فأختهللرحم.. أقطع ابما اللهم ؛ ^٤١١٠٢التقى ح؛ن قال جهل أبا دأ0 ا"بمئنين، أمدى انصر اللهم دقالوات 
أعيانكموبين بيتكم والفصل القضاع تطلبوا إن بقوله! لهم اش يهل ولذا استفتاحه؛ ذللته فكان الغداة، 

أعزهمباذ الومتين، وبين بيتكم وقض افه حكم إذ طللخم، محا والقصاء الفصل جاءكم فقد الومنين 
أرادوا.ما خلاف الأم فكان الماطل، عل لأنكم وأدلكم وحئ.لكم الحق، عل لأتمم ونمرهم 

كقولهوالتهكم، الحرية سيل عف ه إزمتشحواممدجاء^كمأق^ح في.ؤ للمشركن نالخهلا'.-أ< 
يملالدحان:بم؛[لأئ3\ذوتح\مضح دد،إةكث. ؤ تعال: 
محاربةإل ه ؤوإنسودوأ لهم: فقال للحق، الانقياد ق ترغيبهم بعد الباطل ق التمادي من خدرهم ثم 

ولنوالعزة، بالمر افلوتن وعف والدلة. بالهزيمة عليكم ه وعداومموالؤم؛ين قو الرسول 
اااو.لة.وهن.ه الهزيمة، تاللته سيئامن صكم تدفع أن ؤولوكميته حماصكم تتهليع 

بعونهالومشن مع أيه أؤد بأن ئقوسهم، ق الهلمأنيتة ؤإلقاء الؤم؛ين، يتثبت الأية تعال افه ختم نم 
عدده.قليلا العدة، ق ضعيفا كان ؤإن فهوالصور، معه افه كان ومن وتأييدْ، 

والاصتضاطات:الفوائد 

مدير.غير ومميلا حيانآ، لا ثجاعا يكون أن الومن شأن من 
الكائر•أض من عير غثي من الزحف من الفرار ٢" 

يهليقهلا الدي أثره لأف صه، ونفاْ منه، وجذط صورته لأل قو؛ افه لرصول الرمي تعال اض أثبت، ٣" 
هك.افه موفنل الشر 

فعله.وخلق العيد خلق وأنه ثيء، كل حالق تعال اف أل مبدأ تقرير ٤" 
وتأييده.بعونه أصؤعحابيا ْع افه يكن ل؛ إذا قيمة، ولا له،ا وزل لا والقوة الكثرة ٥~ 

الومنن_وعف العاانتصر فإذا الإيعاز، أع،ال من به قاموا ما بصب، تكون للمؤمنين تعال افه معيه ~ ٦ 

افهأم فلوقاموا؛،ا ؤإلأ ومقتضاه، الإيعاز الوممحن؛واجب، من إلاتفريطا ذللثه فليس الأوقات، عمى بز 

راية.قزمتالهم ئا وجه، كل من يه 
الباطلمن أقوى وأيه وتأييده، افه بعون واثقا والخهاد الدعوة ميدان ق يثت الصادق الومن ٧" 

بافهغه.الومنموصول لأن سلهل؛ المنتفشءه،ا 
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ؤثصعمهم.الكافرين، كيد يثوهن ؤبمدم، ص يلح ح ه اف ٨" 
ولااض، ببمتهج الؤمتون يلتزم أن والهم تتثدل، ولا يتخلف لا والهزيمة النصر، ق اف ثنة ~ ٩ 

بغيره.ينخدعون ولا عنه، يتحرقون 

ألآوت ا'لآكأ اشآلئم بمن قزثتيخبي_مثمن0لأ 
هأو" ثنؤثوث^ محئم لتومأ آسأعهم وثؤ كتتحب خزإ علمقئثنيب ؤآؤ  ٠٥يتقلوة"

المسبمءار■

ولاتدبرواعن4، محهاكم وفيإ يه، أمركم فيإ ورسوله افه أحليعوا ورسوله، اض صدقوا الدين أيها يا ~ ٢ ٠ 

ووصاياه،وأوامره، اض، كتاب من عليكم يتل ما ه وأتترتممن ؤ وثهيه أئره قوءٌالميرأتا القه رمول عن 
الأحوال.أئح من الحال هدْ ز فتولكم ونصايحه، 

لروهم سمعنا، فقالوا الئ،إع، ادعوا الدين والمنافمين الكافرين بآولثلث، تتشثهوا أن ؤإياكم — ٢١
حلهورهم.وراء نبذوه بل به، ولريتأثروا ممعوْ، ما يميلوا لر لأمم س،إع؛^؛؛i'؛؛؛، يسمعوا 
إن^ ١٥متهم، النفور عل العقلاء محمل وصما وأشباههم والتافقين الكفار سبحانه وصف ثم —  ٢٢

ويتعثلوا؛4، فيعتبروا لئلايتمعوه؛ الحق؛ عن يصمون الدين اف عتل اش حلمح، مى الأرض عل ليث، ما ثؤ 
منافه عند شؤ فهؤلاء يصزمم، ما عل ويؤثرونه يسهم، ما سقلون ولا يه، نطقوا إن صه ويهكصون به، 

الدواب.حح 

الالكافر إن إذ الإعجاز، ومائة البلاغة منتهى وذلك منها، شرآ جعلهم بل بالبهائم، الكفار فشثه 
مر،أنه بمي تأكل، والهائم ويأكل تنهلق، لا والهائم ٩، يتملق ولا تسمع، لا والهائم الحق، يسمع 

منها؟ثرأ يكون لا فكيف مؤ، لا والبهائم 
بطهموملوحم، نقومهم يضيح فيا ورهمه للإيان استعدادا عندهم أف علم تعاد اممه أن ولو — ٢١٢

سبعنهم حثدْ فحجب ذلك،، من صيتا فيهم يعلم لر بحانه ولكنه له، ومتجيبن للحق، سامعن 

عئالتوأه ؤ حثر كل من الخالية الحالة هدْ عل وهم وثدبر مهم ّإغ أسمعهم فلو استعدادهم، موء 
لجحودأوعتادآ.نوله عن ه ؤدهممحثوث> الحمح، من سمعوه 
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والأساطات:الفواتد 

معصتتها•وحرمة لمتها، أمرهما ق لرسوله اض طاعة وجوب - ١ 

الأعال.وصدقته القلوب، ق وقر ما ولكنه والنحل، الإيإن؛١^^، ليس ٢— 
واعتماداممسلوكهم من ثيء كل وق الضلال، أهل وسائر والكافرين باكرين التشبه حرمة ٣- 

المسة.وأفعالم 
يستعملوهاقوأبصارأوأفئدة أس،اءا أعهياهم اض لأل الأنعام؛ من موشؤ من الاس من أن بيان ~ ٤ 
أمحممع واليكم بالصمم ميحاته فوصفهم الكثير. الخير وعدموا؛اوللش معاصيه، فامتعمالوهاق اش، طاعة 

الحواس.يرذْ ينتفعوا ع لأمم ؤيتهلقون؛ يسمعون 
اليالغة.تعادالحكات وله ب، لاخثر لمثن إلا والخير الإيإن لايمتع تعال اف - ٠ 
ْعوانسجام الفهلرة، مع لأمائمالع والرسول؛ ض الاستجابة ي الطيبة والحياة الخميقية المعادة — ٦ 

الكون.
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ن؛لي،نأسصض
دلأص0ثأة\ف}نموصهن\:ح\خ 

ثس(صمح0;اوا
مقًج\آئط -حث؛وثُد^١ أئن ٤>^؛ تاتثم!لأ أك 

ظلإاأقص^ع١هصأأيرئلم
آمسيّذوآلثقِز وأقم ثثثاتؤوشز ءنه=ظلم طيو' مئانأ 

ارءالفأ<سؤ

إلذلك،والمادرة لأمره، الانقياد من إي،امحبمم متميه بإ الومنتن إل الثايثج النداء بحانه وجه ~نم ٤٢ 
القلي،حياة فيه ورمله افه إليه يدعو ما لأل استعداد، وحن ومثة واختيار، حلواعية عن إليه والدعوة 

الأخرة.ل والسعادة الدنيا، ق الهليبة الكريمة الخياة والريح، 

الرءينز خول اطه فاى ئلوثكم، ونحتلفج وبينه، بينكم فيحال يأتيكم، ما أول افه أمر ئردوا أن ؤإياكم 
فيجاريفيه، ريّتح لا ليوم متجمعون أنكم واعلموا ثاء، أر ؤيصرفها ماء، حيث، القالوب ي، مالوقليه، 

بعصيانه.ء والى بإحسانه، الحز 

بكمينزل أن احدروا بأن ت النكر تغيثر ل التراخي من لم ترهيبه  ٠٧١٥بعد سبحانه يؤكد ثم — ٢٠
قافيغؤ، فلم الثللم ظهر إذا وذللث، والثن، والحنتن والفجار، الأخيار تزؤله عند سينم عياب 
حرماته،وانتهاثج أئزه، خ١كج لتن ه سثدثألأاب آُىآس وئنتثأ ؤ وضره، •^، ١٠١١منم عقوبته 

لساخهله.وئمض 

ؤإغتائهمالقلة، بعد وتكثيرهم الألة، يعد مرمم ق عليهم قمله مى اف؛جاني، د'كرهم ثم — ٢٦
سبحانهيزيدهم حش مكرها عل يداوموا وأن افه، ينم إل وقلو؟،م بٌقولهم ليتتبهوا وذللئ، الفقر؛ بعد 
كفارسطوة محنته مكة أرض ق مستضعقة قله كنتم أن ومت، — الومتين معشر يا — وادووا فمله. من 

فرفعوصعقكم، لقومم مريعا؛ أخدآ أءااؤكم ياخدكم أن نحافون العربية، ابزيرة أرض أوق فريس، 
معشريا قلوبكم بين وألف، الا_ينة، إل راكم  ijljمنها، خيرآ وأبدلكم الخال، طْ بفضله عنكم اطه 

منكم،الرم، أعدائكم قلوب ل وقدف، بدر، غزوة ي ه .بمرءء والأنصار، الهاجرين 
بكثثرأيما رزقكم ك،ا قبلكم، من الدين عل ^٠٠ كانت، أن لكم؛٠١ أحلها التي الغنائم همى 
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اشطاعة عل سمروا حش كله وذلك ذلك، قبل لكم متوافرة تكن م اض الملية والشارب الهناعم من 
شينا.به تتركوا ولا وتعيدوْ شاغل، أي ذلك عن ولا وشكرْ، 

وأوامرهفراثفه برك ه آست ■لإءأ بأن الوْسزت إل رابعا نداء ذلك، بعد <بء1نه وجه نم — ٢٧
منته،تركوا بآن قو، الرسول نحونوا ولا منها، الائراب عن يس الش حرماته وانتهاك ، ١٠٠'قلقكم التي 

بيتكم،الش الأمرار نقشوا بآن عليه اويتم ما قنونوا دلا عنه، ماكم ما وترتمجوا به أمركم  ١٠دءذايمو١ 
ماونتييحوا غيركم، لديكم أودعها ار؛ني الوداع دثتكردا بما، الوفاء عل تعاهدتم التي العهود ونقضوا 

التيوللامانايت، ولرسوله، ف الخاتن عامة سوء تعلمون أنكم ْع المائية، الحقوق ساتر من حقفله محي، 
اؤتمنعليها•

سحانهب الخانة، عل الإقدام دواعي أهم من بمم والاشتغال والأولاد الأموال خي، كان ولما - ٢٨
اضمن لكم داحمار امتحان ه أمولا=ظلموأولدمحأفئنث وأمتا الومتون أبما ه ووأعلثوأ فقال: لدلك، 
الإبانوصعيف، اض، ءلاءة عن وولاو>0 ماله يشغله لا الإبان فقوي صعينه، من الإبان ثوي ر؛ميرت، تعاد؛ 

طْولوكانت، حش أولاده، لهتالت، ومهليعا لأمواله، عيدآ حياته يعيش وبجعله افه، ءلاءة عن ذللتف يشغله 
وادابه.ديته تعاليم ْع متنافية الهياعق 
عثليمأجر عنده صيحانه بأيه والولد المال فتنة من حيرهم أن بعد حل١ءته، ؤ الومتثن افه يرغب ثم 
علاف لحي، المؤثرين من ~ الومّون أبما ~ فكونو.ا الأولاد، ومحي، المال جع عل ورصاه ٠لاءته اثر لمى 
والأحرة.الدنيا ز عادة اللتنالوا والأولاد؛ الأموال حي، 

ئتآتتاؤ فقال: والفلاح الخير سل إل الذي؛اد؛رم النداء بيدا للمومت؛ن نداءاته سبحانه ختم ثم — ٢ ٩ 
وهتعلوالعلن الر ل وئْليعو. بعضنه، ما كل عن أنفكم تمونوا بأن ه ^١^ ٠١٠آكينث، 

منومحرجا كلمتكم، يه ثنلو ونمرآ والماؤلل، الخن، يئن  ١٦٢مرقون ثلويكم j، هدايه أولأت ه ( ١٤٥
عليكميرها أي: ٠^١^^، ؤوقكمنعنأءظ؛ر ثانيا: نحافون. ونجاه؛٧١ القوس، تقلق ام الشبهات 

العفليم،الأجر رابعات ؤإحانه. بانمكه ذنوب من منكم قرط ما القيامة يوم ه ^٧^٥٤٢ ثاكا: لدنيا. اق 
انمناءصاحصت، فهو سبحانه منه قمل وهدا ه. نفهوى عل رصاه وآثر اتقاه، لمن ا"بمرير، والتراب 
ويغضبه.عئاتخهله ه نفوصان واتقاه، أءلاءه لمى والخيرالعميم الخزيل، 
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والأستشاطات:الفواتل 

للفردوالمجتمع.حياة من ذلك، ق لما الهي؛ وترك الأمر منل ورسوله ف الاستجابة وجوب — ١ 
اغتنامها.عليه ممشسثحثللموسبلقواما، لقثد فرصةاّاغتنام ٢■"
القلوب،مصرما يا ديتلث،، عل ئيي ثٍئ القلوب مميث، يا ت تول من العيد يتقير أن عل الخث، ٣— 
ط\ءتاك.إل قالي اصرن 

الأمةفاة و١١تلالم، العادل فيها بملك، الض للفتن اتقاء المنكر، عن والنهي يالعروف الأم وجوب - ٤ 
المويةتستحق إزاكها، عف ليعمل بمارب، نن نحد لا نم والشكرا>ت،، والذلالم العاصي فيها تشيح التي 

والأحرة•الجاةزالا.نيا الكرسيل عن والهي بالمعروف فالأم ومحتها، واستحداثها صكوبما جزاء 
حسبفيها والمرق له، واوعم4 والاعتراف علميه، والضاء تعال، اش بحمد العم سكر وجوب — ٠ 

ته.مرصا 

والغفلةالكاسل من والترم، ونقاط، برعة المالح العمل ق الترغيب ب؛ن الأيامته جنت، ٦- 
اف.طاعة عن 

المالكة خملر اتقاء المؤمن عف فالواجّي، ورسوله، اش خيانة عل تحمل قد ضة والأولاد المال ل ٧- 

الدينعف الأولاد بتربية كون الأولاد كة محلو واتقاة اكروعة. الأوجه ل والإنفاق الخلال، بالكب 
والرذائل.العاصي أسباب ونحسهم والفضائل، 

التقييه يمرقا القلب j، ومونود والفرقان؛ الذنوب، وغفران الميثامته، عقم القوى ثمرامت، من - ٨ 

والختل•الحمح، وجه فتها حفي التي التثاحات، الأمور ب؛ن 
اضس.طريق الفردض وتقيم المزالق، من ثقي ف ٩- 
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محعممحففوق آن شوك هبة:5ثتمأ ^4 أإ نؤ 
طِاثظآ

عق_ناعآتطز عندق من وآئمحى هندا إنَكارنثح أجث قارأ وإل أؤ؟ آ'لأوإيرا إلاآسط؛ث 
ىممعءثآثِتيثحممم

انحو\بعي،آلمجي 

التميرت

دارق وتشاوروا الشركن، يائيي عليك تامز يوم به اش قى ما وأمتك، أتت — محمد يا — اذكر — ٠٣ 
ارمحواقييقتلوك، أو إيلث،، اترصول مص اقاسس ويمنعوا دعوتلث^، سلخ عن فيمتعوك وك، ليحيالندوه 

ض،ملة كل من يآخددا أن عل تواطودا حض مكة، من تحرجوك أد به، جئتا ومما منلث، برهممهم 
اترحممقاومة ولايقدرواعل بالدية، هاشم بتو فيرصى القبائل، ق يملئ، واحد؛ رجل قتلة فيمتلوك 
تحورهم،ق مكرهم يزد تعال وافه السيئ. بكروبأتباعكرا،لكر يمكرون هؤلاءالشركن أن والخال قريس، 
الأرصىق له ومكن سوء، يمه ر المدينة إل مكة من نييه اطه دأ'حرج سمهم، وعنيب، كيدهم، ومحيط 

مغالب،.لايغالبه بمده، اللطيف، بحان فمكرم، مقابل لايعتدبمكرهم إذ ^ الت=كٍٍن ةم\و وؤ 
بخئد المشرين هؤلاء أن وهوت الخق، الدين أعداء جرائم من آخر جرما ذلك بعد اطه دثر ئم — ١٣ 

عليتاقرأته ما ه سيننا قو قاؤأ ؤ اطه أيامحتؤ عليهم تتل حقن كانوا أمم الملغيان ل والتالي الكذب 7ءم 
الأولينقمص من هوإلا وما ا عليتا! نتلوه الذي القرآن ه ؤلقثاي£لسنا لوأردنا ووعيناه، محمد يا 

ؤإلأوقللمهم، عنائهم من وهدا ا تزعم! ي ر؛كا عند من وليس عنهم، بعضهم سطرها التي وحكاياتمم 
ذللته،عف يقدروا فلم افه، دون من استطاعوا بمن يستعينوا وأن مثله، من ؤرة بيأتوا أن افه محياهم فقد 

بمدافأتى الأولين، أجار من ليدرس ولايحل يكتسم،، ولا يقرأ لا قوأمي أل علموا وقد عجرمم، وتلاث 
مازعموه فالذي حميا، حكيم من تنزيل حلفه، ولامن يديه بين من الباطل لايأتيه الذي الخليل الكتاب 
والوقوفجالعامة، بقصدتضليل الإسلامية، الدعوق عف يشتونما كانوا الض ية التقالحرب ئيل من هوإلا 

حين.ولوإل الحق معانر طمي ومحاولة القلوب، ق القرآن تأئتر جه وز 
منعجا متلهرأ فذكر قرص، مثركي جرائم من ئايثذ جرم عن حدثثها j( الآي١مت، ومممي - ٣٢
عندمن القرأن أن بإنكار يكتفوا لر أتمم والجحود العناد بيم بغ وقد للحق، وجحودهم عتادهم، مثياهر 
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؛4حاءنا الذي هدا ه إتكات^,> أللهنو ؤ ث محولهم ذلك إل أصامحوا بل بالحق، حاءهم محي محمدأ وأن اش، 
عليتاثثزل بأن به، والكفر انكاره عل فعامنا ه، ؤثر<هيق- النرل ه ؤموآدك< وضره قرآن من محمد 

ولرعاليتا، يقضي أليأ عذابآ عليتا أوتنزل الفيل، يآصعحاب قعك كإ ملكتا تنآلتكا.؛ه ؤ-حعج^اره 
عليدل وهولهم حقا، كونه يتقي ابرم ~ بالله والعياذ ~ لمرادهم له، فامدنا هوالخق هذا كان إن يقولوا• 

مراّمه.ومحلت، مجاله، لاحت، مهط منه، والنفور الحق وكراهية العتاد غاية 

ؤإهلأك،اسمال تعاديت، الغري_، الدعام حذا دعوا الدين هؤلاء لنعاوي_، مريدأ اش كان وما — ٣٣
يه؛والمؤمنون نبيها وفيها مكذبة فرية تبيلثه ألا سبحانه مئتته جرئت، فقد بمكة، محمد يا فيهم مقيم وأنت، 
المومنتتمن أظهرهم ومهم، لتعديبهم مريدآ افه كان ما وكيلك الكافرين. يعذب، ثم منها تحرجهم حتى 

المدينة.ق إليلث، والهجرة مكة، مغادرة يممليعوا لر الذين وهم الله، يستغفر مى تضعفن الم

لعيابتحمح، منجعلهم والتي المشركون، ارتكبها اش الأحرى الحرائم بعض سحانه بهم، ثم " ٤٣ 
الحرام،الجد عن الناس وهوصد< ذللث،، يوحي، ما فعلوا وقد اف، عياب من يمتعهم ثيء لا وأف الله، 

أولياءليسوا فهم عليه وبئاء ارده١ أولياء الأيام من يوما كانوا ما فالمشركون متهم، به أول هم مى وصد 
صانواالدين المتقون هم تعال الله أولياء لأف وشهوامم؛ الشخصية لصالحهم بل يزعمون، كإ افه لبيت، 

ذلك،يعلمون لا المشركن هؤلاء أكثر ولكن اممه، يغضب، ما كل وعن الثرلثء، وعن الكفر، عن هم أنف
والضلال.وممادحمقالخحود __،جهلهم، 

البيتجعف ولاية كل لم، التأكيد، ألوان بأقوى موثدة الثنمزنه ؤإذأوِلآؤمحإي جلة جاءيت، وقد 
عليها.الومتين اض ، واستحلافمكة، عن المشركين شأن بزوال بشارة وثصمن هم، ولايتهم سوى الحرام 

والأسساءلادت،:الفوائد 

فيشكر.الشكر، داعية ه نفق العبد لثجدد العبد؛ عف تعال افه بيعم مشروعية١"" 
محاحي،عف المشركين تامر من العجيبة، الصورة لاستحضار ه يإذيعُؤى ؤ الضائع صيغة ق — ٢ 

٠.الرسالة 

والقضاءلُ*اتها، سبيل ؤ، جهد كل يبدلون وأيبمم الإسلامية، الل.ءوة من المشركينر مومم، بيان ٣" 
حورهم.ل الماكرين يزدكيد دينه، ناصر تعال اممه ولكن عليها، 

وتأحدهاوالشهوات، للاهواء وتنقاد الخحود، ق وتتإدى الأحقاد، ق تتغص عندما النفوس — ٤ 
للحق،الخضؤع عف باطلها، ؤ، سادرة وهي ١^١^ ويؤيئ باطلا، والحق حقا، الباطل ترى بالإثم، العزة 

والصواب.والمتهلق 
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تصاب.ولن الأسثصال، بعذاب الأمة ه هن. ئصب فلم العذاب، من أمته أمان اكي ~ ٠ 
والأحرة.الدنيا عذاب من ينجي وأته ؤت١مار، الأرافضلة ٦— 

 ~U فيه.القعاتر ؤإئامة الخرام، المجد عن يئد مى جرم مطم ييان
 ~A التقون.ومم الخرام ا،لمءحاد يلوا أن فم محق والذين حقيقة، تعال، النه أولياء بيان
بقلةعابه؛ن غير رمحؤم طريهم، ل يمضوا أن الدعاة فعل أعداءم، ويدحر أولياءه يعمم تعال، الذ إن ٩" 

ومبهم.ناصرهم افه لأف ولابكثرة، 

مماكثز\J_\»,_، هذوهمأ وقن،ي.ثه ماً=قاء إلا أليي، عشي صلأم-م ماَكان وؤ 

آنضيث،آممه ِل؛يائ 'عآر د١محبمكمدأإك يننوثح قم ثعث؛-غدحنرْ >ظ
ظزأولماس■ جهم ؤ، مجأسلهء همعا فيرءظثةُ و ثتمبمهء ومحنيآلختيق مىآثتس، 

ممدبمودمحأ ُإن ثق تاهد ثهطر ينتهوأنغر يتكهموأإن ؤلذُتر، هل( آدحثسرأمك 
د=قلد>آلدبف و>ه=ظو0 ثى ويننوتر .ا آ'لأ»،ائك> ثت مضت، 

نمآقن آن مرؤأةعLJوا يإن ثنييرّ معابمثلورنت> آس آنثهوا هة 
هُهآلشث يؤتم آلثوث، 

يرتالتف

لثقامالخرام بيته افه جعل إذ وجحودهم، الشركينر هؤلاء ضلال( مجن آحر ضريا سحاته وصص — ٣٥
مد.ونالذين الثركون هؤلاء وأما الأمر، ^ا قاموا الذين هم فالومتون العيادة، فيه له ونحلعس ديته، فيه 

ولااليت،، لخرمة استشعارا ولا وئارأ لا وتمفثرآ، تصفيقا إلا الحرام الييت، عند صلامم تكن، فلم عنه، 
عليهممحج، بإ لخهلهم وذللثج وأشرفها؛ القاع لأفضل احتراما ولا بحقوقه، معرفه ولا لربمم، تعفليا 

شعائرأويودتم، باليتا، أويهلوف، القرآن، ومويقرأ ه الشي، ق سثوا أن عل ولحرمهم نحوحاإقهم، 
ذلكأجل، ومن، اممه• حرمة؛يؤمن، تعرف ولا العيادة، معئير تفقه لا التي كالأنعام فكانوا وعباداته، الإسلام 

واستهراتكموعتادكم، كفركم ؛._، هالشا.يد؛^انتداب يمأ؛راالخالون ومأ ؛عذا؛هؤهو تعال، افه لوعدهم 
الحرام،السجد ق الدحول، من محزموا بأن الدنيا ؤب فارعن.اب افه، عند من ه محمد به جاءكم الذي، ؛الحؤ، 

اصر.وبثم، الأحرةبايار، وؤب والقتل،، 
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لفهومبارزمم وكيدهم، وعداومم الشرين صلأل ألوان من اخر صربا تعال اممه بجتن ثم " ٣٦
الخقيتطلوا لأن سعيآ أموالهم يتفقون أتمم وذلك كلمته، وإخماد نوره إطفاء ق وسعيهم ولرسوله، 
افه.طريق عن الناس ويضرمحوا الماطل، وتنصروا 

الشروري الأموال هده سيتفقون  ٢٠٩^١^والهزيمة، الخيبة من ١^^ ق أمرهم إله سيؤول مجا تعال يهن ثم 
قؤيعدبون أملوا، وما أموالهم قتدهب وسثئليون، ودث؟، وحريا ندامة عليهم ستكون ولكنها والعدوان، 

الدائم.عدائيا ليدوقوا جهنم، ل شبممعون العياب، أشد الأحرة 
الآحرْ؛ل جهنم إل يحشرهم الدنيا، ق الكافرين خذلان من فعل ما فعل أنه بحانه نهق ثم - ٣٧

جعلتمايزوا ما فإذا الومتتن، فريق لهو الق، المريق من الكافرين، فريق وهو الحيث، المريق ليتميز 

كم0.جزاة جهشم ؤ يه فيلقى يمس، إل بميضه ْتصةا اطنميث \ذقريق سب^^ته 
الدينلهولأ-ء يقول يآن نبيه. إل حطاثه صيحاته يوجه للكافرين، والوعيد التهديد هدا وبعدكل " ٣٨

ويؤمنواللموتن، وعداومم كفرهم ^؛_ وضرهم: مكة أهل من حاءهم، ئا بالحق كفروا 
قويتمؤوا قتالكم، إل ومعاصيهم ّقمرهم من هدثت،^ ؤبممنلهرثا وحده باق 

ق١-^؛^ اش عادة ^ ؤثمدمضث عيهم، المؤمنين وئصزنا منهم، انتقمتا وطغيامم، وكفرهم ضلالهم 
وتدميرهم.وحذلامم، عليهم، الومت؛ن بتصر الأساء عل محزبوا الذين 

أذوعدوامم• كفرهم ق اتروا ما إذا الكافرين أولئلث، نحاه المؤمنين عل ما تعال الله ثمثهلث — ٣٩
مباشرةق أحرارا تعيشوا وحتى الشرك، صولة ترول حتى قتالهم ق واستمروا وغلفلة، بشدة قاتترهم 

الدينكلمة تصير وحتى عيادتكم، أو عقيدتكم ق فتثتكم محاولة عل أحد بجرؤ أن دون ديتكم، تعاليم 
بواطنهمتعلموا لر ؤإن صهم، فتمموا معاداتكم، وعن كفرهم عن ؤيري>اثهواه المقل. هي كئروا 

منيستحمون بجا عليها وميجازيم أهمالهم، من ثيء علميه عض لا ^ سلوث>تيا؛ر 
أوعقاب.ثواب 

ومعينكمحاميكم افه بأة فأيقنوا والْلغيان، الكفر عن ينتهوا ولر الإبجان، عن أعرضوا ؤإن - ٠٤ 
مصالحهم،ومحقق الؤمت؛ن، عباد0 يتول الذي ^ بمحانه فهو ومزته، ؛ولايته ؤموا علميهم، 
وتكالبالفجار، كيد عنهم فيدفع ينصرهم، الذي ه والدنيوية.^^٠٣٢^١^ الدينية منافعهم لهم ويبمر 

له.قائمة ولا له، عر فلا علميه اف كان ومي علميه، خوف فلا وتاصرْ مولاه اف كان وس الأشرار. 
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والأتاطات:الفوائد 

وحدوده.شراتعه وتعقليم تعال، اض تعظيم وجوب — ١ 
يومعظيمة حرة عليه تكون الوجوم من وجه بأي افّ سيل عن للمد العبد يتفقها نفقة كل ٢" 
القيامة.

كاجهنم ق ليْلرحه بعض؛ إل بعضه الخبيث، ومحْع الطبي،، من الخبيث، بمير أن تعال مشه من ٣" 
أوالهملامحتح.التفاياُت، تظؤح 

إليدعوهم أن من انماد، ق امتمرارهم ولا العباد، كفر يمتعه لا وأنه بعباده، تعال افه لطفن ~ ٤ 
دالردى•الم أساب من بملكهم ي يئغهامم والهدى، الرشاد ءلر؛ي، 
به.اك الامتمووجوب ئيه، والرغبي، الإي،ان، عل الخح، — ْ 

ورحمته.افه فضل سعة بيان ٦~ 

 ~U قبله.ما ممث، ءالإ«لأم وغيره؛ الكفر من ب، ذنكل أملم يمث افه يغفر
و١لإنفل١ر.الإمهال، مدة طالت، وإن وهيإهلاكهم، الظاين اضى ثق بيان ٨- 
افه.سبيل عن يمد مشرك الأرض ق بقي ما لمز العل الشركن تنال، وجوب ٩— 

اللهدين عن، يدب وأن الدين، عن سرهم بلى أن الدين، لأعداء دالخهاد القتال من القمود - ١ ٠ 
الأديان.صائر عل هوالخل يكون حش له، الخلي، ■حلق، الذي 

وأنفقوارصوله، وعصوا اف، جحال.وا الدين ءاة؛ة وهوأن متقبل، أمر عن إحبار ( الأية)٦٣ز ~ ١ ١ 
يآملونبإ يقلفرون ولا تدهمي،، أموالهم لأف والحرة؛ التئامه هي اض، سبيل عن ليصدوا باياحلل أموالهم 

آحرj، الومتون سيهرمهم أيه دمو آخر، متقلأ إخبار دمها ميله• عن والصد الله، نود إمحكاء من به 
الأ.ر.

ليمالولسمءملأْ،يماصرسمصرْ.
أموالهميئفقوا أن الحق بأهل فأؤز^ الله، سيل عن ليصدوا والنهار؛ بالليل أموالهم ينفقون الكفار —  ١٣
العالنن•j( الله نوي وثنر الحق،، عن للد"ود 

فعلميز، المن العئ وئظهئ وئثقيه، الملم الصف، ئمحمى الش مي الصعبة الواقفح إن ~ ١ ٤ 
والعون.الثيامته افه ويسأل اطه، بحيل يعتصم أن الداعية 
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^ثكعنواتقى آلموق يمحنى ٧^؛^ خمكثه' ِبمن ثأة _r« تن عنمثم أقا آعلتول وؤ 
ؤآسألح_ثعاتي آلش بجم ظثآحي' عتدثأبجم عق أزنا ومآ أش ءامنثم إإنَقثم ٢^-^، وآميح 

لسثلوآليقب آلقت-تبم أئثدوؤ وهم آليتا أنثدوة أنتم إد سير سء ًقؤ ْؤ 
مئعولأهتكاينإ ١^١ آه يقس وثنيمت ألمٍاثي ؤة صلثقو -آلبجاءتددتّ وأو منهتظم 

إي. عيث ثس؛تع آئت ذانمى سؤ عر؛ مكن ثن بيثؤ عن مليك من نتهئش 
آقعأمحثتروقه=كن نح ^^تزهثتعتن »==^؛A^ وؤأربفم،لم قليلا مسايلغئ ؤ، آه 

هأه" ؤ~قأإ'ؤؤئو أش ثإل آتثإْءكاُى آظ آعثنينرلقْنى ؤآ 
■الفر 

أخذتمما أى ~ الومتون أءأا — واعلموا ت الغنائم قمة ير الكفار يقتال الومتين تعاد اش أمر فا ~ ٤ ١ 
انماهة،الدين مصالح من يرصه في،ا ينقق تعال، ض خمته أولا فاح٠٠الوا بقتال، المحاربين الكفار مال من 
منالمحتاح؛ن ثم الهليج، وبمي هاشم بض من وعشثرته أهله من القربى ذوي ثم بيته، يأهل للرسول ثم 

باض،امتتم كنتم إن سل، البه النقني والخرس، والفقراء، صغار، وهم آباءهم فقدوا الذين اليتامى 
منفيه لحمل والكافرين، اسين جع أن يوم بدر، يوم رموله عل اش أنزله الذي و؛الخهم، 

الخاتم.تلملثح إليكم واق صركم، تعال ومدؤته مدير، ثيء كل عل واش والمجاه؛ر،• 
البحراحل عل سفيان ش وقاهلة المدينة، عن البعيد الوادي من القابلة الخهة ق والأعداء — ٤٢
ولأقلقلتكم، للحرب كرامة اليعاد، ق لاختلفتم القتال عف معهم تواعدتم ولو منكم، أسفل الأحر 
القتال،ز رغبة ولا موعد غير عف تلاقيتم ولكن القتال، دون العير إنقاذ كان ينهم الأكثرين غرض 
عليهم،ومركم خربمم، إل المضي وهوالقتال محالة، لا واغ اثه وحكمته علمه ق كان أمرآ اف ليقمي 

^اقضاء عف ليرم، ذللث، ومعل المشركون. ولوكره كله الدين عل ديته وإ٠لهار لرسوله، وعده وصدق 

فيزدادعاينها، حجة عن الومنن من بعيش ثن ويعيش سنة، حجة عن هلك مى الكفار من تبملق، أن الأمر 

منبيتهم جرى ما وسمح التمر، طلن، ادد<ين دعاء سمح اض إة الأعال. ق ونشاطا ؛الإيعاز يقيتآ 
ومستقبلهم.حاصرهم ق لهم وبجايفلح خواطرهم، ق بجامحول وعليم بدر، إل الخروج شأن الحوارق 

قلو.بءم،لتطمئن، ■!،، ^٠١٠٢٢فتخبر مليلأ، الخدو عدد ئامالث، ق — محمد يا — اش يريك، إذ — ٤ ٤ —  ٤٣
القوم،حرب عف يقدروا ولر وخافوا، أصحا؛لث، كثيرآلقشل انمدؤ عدد ولوأرالث بالصر، آمالهم وئموى 
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وماالأراء، ^3، واكانع، الفشل من شكم اض ولكن القتال، أمر ل الاراء وثقثيى اكزغ ينهم ولوقع 
تضيقالذي وا"بمزع اجبن شعور من الصدور نحفيه بجا علتم تعال إله والخذلان. الانكسار من ذللث، يعم، 

علفحملها والصم، الهلمأتية الض ق يعث الذي واكوكل الإبجان شعور ومن القتال، عن ضحجم ؛4، 
الكافريناف يريكم الذي الوقت ول منها، يريده ما إل ئئخي التي الأسابر منهما لكل ويتحر الإقدام، 

بملائكتهوضتكم بتمركم اه بوعد الإبجان من قلوبكم ل أولع بجا قليلا، عددأ معهم التلاش عند 
ينصركمليقمي ويعلهم بتكم، التئتم ما إذا حتى بالفعل، لقلتكم أعيتهم ز ؤمثلكم بجم، والاستهانة 

مفعولا.علمه ق كان أمرآ عليهم 
والأستتباطاتفالفوائد 

لخمسةيصرفه الخيمة حس أل ^^_أآسامعتمننمحعها0غخمكهره ت تعال قوله دل ١— 
٥(.١ T/ للجماص: القرأن )أحكام لالغ١تم^ن, مالاك الباقية الأخماس أربعة أل عل ضمنية دلالة ودل، أصناف، 

اللحق.ل كٍا يدر، غروه موي حريْلة بمخلر' آس 

ؤيصرفبلاتقدير، عياله ونفقة يبدأبنفقته الإمام، فيه هوعئلفه اف رسول ؛رسهم الخمهورتقال ٣— 
١(.)اكحريروالصير: الالم؛ناا. مصالح ل الباقي 

الرادؤإبجا لذواما، مقصودة غم الدنيا أحوال أق عف ه ؤوإر_م\آشفيجعألأور بقوله• تعال به ~ ٤ 
العال.ليوم زادأ يكول أن يصيح ما منها 

-•اار،_



الأنفالسور؟ 

?0؟نئدمض قلم ^^\نأذحأأشَض ̂ ؤ
ولا?ج" الصشإدبمت> تع أممت هةدوآ^تأإة ولاسرزأثمثوأؤيدهب ورسولث> آخ زأطيتوأ 

بتابممهمتوآه أممي سهفي( وبمقوئت>ص وركاءأقامحف تحثا 

ثايئتونآمي ه يتآثبمءظم وهادإب، عقعفتني ةكس أكتتاتي ئتآءت ثلثا نآرل==قم 
عرمرض عئدبء-م وأكمك<ق أتقفموف يثثعؤد ،١٥ ?0 أدماد_لأ قديد وآه أس لياش لؤآ■ 

هه يأئوؤىأشتيطحدسث وتزترطو دثهتِ ثوثأث 
•المسءرا 

آدابيذكر ذلك أعقب يدر، يوم الومتين وعل قق رسوله عل نتنه سسحانه ذكر آذ وبعد ~ ٤ "٦ ٤ ٥ 
افذكر من و١مقثروا أمامهم، ئفثوا ولا لم، فاثبموا الكفار أعدائكم من فئة لمتم إذا فقال: عدوهم، لقاء 

منبه أمركم فيإ اض وأطيعوا والومنن، رسله يمر وزعيم قدرته بذكر قلوبكم ل القتال ثناء أق 
والعملبالقول رثه لكلام فهوايهمر كيلك، رسوله وأطيعوا غيره، وق القتال ق للفلاح الوجبة باب الأس

فإفواحتلافج، ئنانغ منكم ي،كيى ولا الأمور، ق والأمشارة والتييير الرأي ق لكم وهوالئارك والهكم، 
تلاقونهما وعف الشدائد، عف واصبروا العدو، عليكم فيتغلب القوة، وذهاب والخيبة للفشل مدعاة ذلك، 

لهمعينا اف كان ومي وتآييدْ، بمعونته يمدهم الصابرين مع قاف عيده، وكثرة واستعداده العدو بأس من 
غابيغلبه فلا 

التيالأماكن من وغبرها مكة، ق، ديارهم من حرجوا الذين الشركغ، كاعدائكم تكونوا ولا -  ٤٧
بما،بحوا حا الناس مرالإن بتحقوبما، لا ليتم قؤة من أوتوا بجا تطرين سفيان، أبو منها استنفرهم 

عداوةعف الماص بحملهم الإسلام عن يصدون بخروجهم وهم والشجاعة، والقوة بالعض عليهم ويثنوا 
الدنياق عليه فهومحازبمم ثم وص لأجله، جازوا ط عليم واف دعوته. تبليغ عن والإعراض قؤ، الرسول 

والأحرة.

وألقىبوسوسته، أعإلهم الشركينر لهؤلاء الثيهل١ذ رين حين للمؤمئين — الرسول أبما — واذكر —  ٤٨
منكل ُب ؛لكا فم، تحثر أد وأوهمهم وعددهم، عددهم لكثرة يعلمون لا أي إلمهم وحيل وعهم، رق 

أوتم حلفه، يجع القتال نار تتعر أن وقبل حاله، ويعرفج يراه وصار؛حيث، الأحر، من التقاتل^ز، الفرشن 

٤٨٤ -



الأنفالّورة 

هآساب موله;ؤثآس'ثيث وحتم ياللائكة. ااسلمين تعال اش إمداد رأى لما حالهم، من وأيس متهم، 
يقر.افه مسه أن ثوي اف منخوفج والراد 
حلU القلوب: مرض من شاكلتهم عل ومحن المافقون تال حش أعالهم الشيهلان لهم ثثن ؤإذ -  ٤٩
دمى؛ا-ثنهم• غرورهم إلا عدوهم، وكثرة عيدهم، ملة 0ع عليه أقدموا ما عل الإقدام عل الؤمنين مولأم 

ثيءعليه يمتغع ولا قيء، يعجزْ لا وأد4 ومبه، ناصره اد4 اطممحان إيان ؤيومن اف، إل أمنه يكل 
أمره،عف الغايث، العزيز لأيه عتادهم؛ وعفلم عددهم، ثثز ؤإن أعدائه، عل ومره بمئه ما يكفه أرائه، 

اياطل•عل الحمح، يتمر أن ذلك ومن الكون، ل تشه بمقتض موضعه ل أمر كل يضع الذي الحكيم 
:والأسنياط\ت المواتي 

والخنان.ان بالياف ذكر وجوب ١— 

الإلهي.التوجيه وطاعة •بمائه، إل واللجوء إليه، والتهممع افه وذكر اللقاء، عند اكايت، وجوب ٢— 
العامة.الصيحة ومراعاة يالحق الأمر وجوب الحري القائد عف ٣— 

والخيلاء.والكبر والرياء الطر من والتحذ-ير والاختلاف، التتانع نجربم ~ ٤ 
الشدائد.عند الصبر وجوب ~ ٠ 

ودومأعيابوأدبنرهم وبمويهم بم-ريرث مميكه أي لو_ئرئإديعف وؤ 
cJCَكوآ>_< هنئيأؤ؟ طقم قش أقه دأُكث قليأ==ظم هدمث ث يوأدهق الصبؤ، 

ص0د،0ذ/س،أك

ؤم،َكاؤاآادؤلإرتت سمحهمإدؤيجو نير ثا_شت، ثن محعوث>وآئذ 
ئليءك>.ُه

تالتم\ر 

منأرواحهم برعون اللائكة، تتومحامم حين الكفار حال ~ ه محمد يا — عايتش ولو — ٠ ١ — ٥ ٠ 
لرأيتتكذبون، يه كثتم الذي الثار عذاب ذوقوا فم• ئاأل؛نا وأقميتهم، وجوههم صاربثن أجسادهم، 
سبذئتموه الذي العذاب هذا آمره. عاقية هوعلم إذا ظيه عن والذلالم كفره، عن الكافر يزد أمرآعقليا 
فلاعبيده، من أحدآ يفللم لا اش وان وظلم، كفر من الدنيا حياتكم ل الأعإل سيئ مجن أيديكم ما'كثتئ 

٤٨٥٠-



الأنفالسورة 

الظالمونفأنتم منكم، ذلك، وي وقد إياه، بمعصيته إلا يعاب ولا احترمه، بجرم إلا متهم أحدأ يعدب 
عليها.إلا لوم ولا فثوموها، لأنفكم 

تنوشأن وشأمم فرعون قوم كعادة وشأمم، بيير قتلوا الدين قريش من الشركغ؛ هؤلاء عادة - ٥٢
متهمأحدأ يظلم ولر مقتدر، عزيز أحد بدنو-بمم فأحدهم رببمم، بآيات كفروا إذ الخالية، الأمم من ملهم 
ؤبصئته فإن دم؟أم، أخدهم أن أوكلش ؤ تعال مثته كانت، وكإ والؤم0ن. رمله ونصر درة، مثقال 
يغلبهلا قوي افُ إ0 بدنوبمم• الكافرين هؤلاء وأهللث، بدر، ق وااؤم؛؛ز، رسوله نمر فقد كدللثج؛ هؤلاء 

حججه.وجحد باياته، وكفر عقابه، استحق لتذ المحقايه شديد أحد، يفوته ولا ثح، غال

فقدبدنوييم؛ تبلهم للأمم كأحدْ عليها، الثه يعم بكفرها لقريس أحده من يكر الدي دللث، " ٥٣
تللث،-بما استحقوا الي الأحوال من هم بأنفما يعثروا حش قوم عل أنعمها نعمة يغم ألا اش سة حزُئ، 

يقولونما عل ءداز؛|م وهو يدرون، وما يأتون ؛يا عليم الرمل، مكديو يقول لما صمح تعال إله النعمة. 
فشر.سرأ ؤإن ط فخثر حثرآ إن ؤيعملمون، 

الئء>،موصى كدبوا الدين فرعون بال الدنومح—،، كيائر وفعلهم تكذيهم ؤ، الكفار هؤلاء افه سبه " ٥٤
كياترثب، بفأهلكناهم تعال، افه وحدانية عل الد.الة والعجزامحت، المنزلة، كذبواباياتتا الدين لهم والسابقين 

ولغيرهم.هم لأنفكانواظال؛ن هؤلاءالذكورين وكل الأحر. الحر ل وقومه وأغرقافرعون ذنوبمم، 
:والامساطات،اكوائد 

الأيديمن يع ئد كان ؤإن الأيدي، إل  ٠٧١٥تتسي، ه دهىساثونث،أ؛ويبم=ظلم ؤ تعال: قوله - ١ 
ئزاول؛الأيا-ياالبدنية الأمال أكثر بأن حرت قد العادة لأل العقل؛ بتيبثر أو الخواس، اتر و»والأرجل 

دامت،فا تقتضيها، وأعال وصفات ودواما؛أخلامح، ابتداء موطن والأفراد الأمم عل افه نتم ٢- 
دلامنهم بعترؤللم منهم لاينتزعها وافه لهم، ثابتة النعم تللث، كانت، متهم، متمكنة لهم، نابتة الشؤون هذه 

افهعم الأعال، محاسن من ذللثظ يلزم وما والأحلاق،، العقائد ؛، JILمن؛هم بأنفما عموا هم فإذا جرم، 
معيقا.والقوي ذليلا، والعزيز فقثرآ، الغني قمار منهم، ننمثه وسني، حالهم، 
دأّهدبرلفاجر، وكافر، سلم من عليه افه أنعم مذ كث، 3، العموم ؤيمث،ممه فوله: من الثناهر ٣- 

الشمه.بالنعمة بدله يشكر فلم أحي. عل أنعم مش تعال 
دعوك،كفرهم إلح، انضم لأيه إغراقهم؛ وهو به أهل،كوا ما ودّقر باليكر، فرعون آل حص. — ٤ 

وأفذل٠ه.الكفر أشع نللث٠ فكان تعال، اطه لغم والربوبية الإلهية 

السامع.أيبما لوترى أي: محاطيخ، كل لبمم معين، غم محاؤلبابه ه _ؤولؤئتئ يالخم ابتدئ " ٠ 
-٤٨٦ -



ألأنفالمحورة 

أسوأعل الدنيا من حرويهم وليكوف وإماتة، إذلالا صزط ل لأف الأدبار؛ و الوجوه حص وإن،ا 
استقال.أسوأ عل للاحرة واستقبالهم ودلع، 

ثمصوثم يتم عنهدق قج وأر يقمنون لا ههم ^٦^^١ آش عنت آلدؤآت قئ ^إة 
دثهتِهلإ س يهم ثثزد آنحتزس ي ممثم؛ا ٩ ؤ؟ تنموث لا وهت( ع طأ ق عهدئت( 

اهمون.لابجق آكت محامق روثا "0؟ 
أؤأرهلأينحزوث ^كعتحأسعوأإيإ 

Iالتفر 

فيهماجتمعت الذين الكافرون، هم وعدله اش خقث( ق الأرض وجه عل تدبر ما ثر إف — ٥ —٦ ٥ْ 
نقضق اش يتقون لا فهم العهد، نقض الث١نيةت فيه، والرمحؤخ الكفر عف الإصرار الأودت -محملتان: 

العهد.

التنكيل؛أشد حم الخرب، ميدان ق حم وتثلفر عهدهم، تنمضون الذين هؤلأء يدرك فاذ — ٠٧
يدثرونالأعداء من حلفهم من لعل وثمقهم. الأعداء من وراءهم من لشرود سحا ذلك يكون حتى 

ومنالقتال.العهد، مزممى ذللث، فيمنمه*( المحال، 
عليهمفا٥٥^ حا، تندر وقرائن ءلاهرة بأماراتر لل>هد وتمخثآ خيانة - معاهدين قوم من ؤإن — ٠ ٨ 
بطريقمهتم؛أمرهم، ولا به، مقثد غير وتتذرهم؛آنلث، عهدهم، إليهم ئتبد بأن وقومها قبل الخيانة طريق 

عهدهم،عف تمر تفلا محيانة، يا ممحفون لأمم محيهم لا افه لأن استخفاء؛ ولا فيه لأحد١ع واضح 
الخالين.محب لا افه ولأن النه؛ بحهم لا معاهدألمى فتكون 

افهيعجزون لا إمم ومره»إ. -خيانتهم عامة من وجوا سقونا، أيم كفروا الدين يظس ولا ٩ْ~ 
والؤمنٍنرسوله ليهل يتالدنيا ق منهم ويث.،كن هوسيجرحم، بل وخانتهم، بمكرهم ولايقوتونه تعال، 

كيدهم.عاشه ؤإذاقتهم عليهم، 

والأ,حياءلاتثالفوائد 

اييوانامحت،؛من أصل هم يل فقط، اليشر مرار من ليسوا أحم لإفادة بالدواب؛ الكافرين افه لم، — ١ 
لغيرهم.منهم نح ولا فيهم، خثر لا وهولاع للحيوانايته، مناح ثمة لأف 

-٤٨٧-



يعدلعهدهم وتحديده لهم، اك متكررت الذين الأعداء قتل ل ايالغة ق ه رسوله اف أمر ٢— 
صرورةالخرب وعد السالم، وحيا الرحة، من عاليه جبل يا بكد:بمم، أحرى مرة لقلا.بمخيغ نقمه؛ 

سها.زال إذا تترك 

خيانتها.وتحريم الأعداء، ح العهود عل ايحافهله وحوب عل واضحة دلالة الأيات ز ٣— 

معالعهد ئئقس بجون *كيم، ^ ١٥ه وؤث1ءثاهمك^ ؤ اية حول — اف يرحه ~ العربي( امن اءل ت— ٤ 
التساؤل،عن أجاب ثم الخيانة؟« يقلن العهد يقين، يمهل فكيف، معه، يقين، لا ظى والخوف الخيانة، خوف 
وجهين:من ارالخواب وئال: 

اليقين(.يمعتى ماهنا الخوف أن( أحدهمات 

الهلكة،ن( عليه التائي يوج كلأ ، ٠٠٠٠١١ jISوجث، دلائلها، وثيتتح الخيانة، أثار ظهرت إذا أنه الأابي(ت 
(.٨٦• a/ القرآن: )أحكام ٠. للضرورة يالفلن هاهنا اليقين( إ>ماءل وجاز 

كانوافامم أعدائه، إرهاب مملحة من ذللئج ؤ( ئا العد.و؛ عل بالاغلأفد قو رسوله اش أمر — ه 
دلاسحقوما. لأمحبمم عقوبتهم؛ عل تحريض اكاكئين( عل الإغلاخل ط! ز فكان( السامين(، يستضعفون( 

مذْنحالف ولا الخائتح،• اكاكتين، شؤ ا،لومتين( ؤيكفي، الكث،، عن أمثالهم يمد لأنه لغثرهم؛ رحمة ذلك 
منمحلو لا ذلك كان( ولذ( العالتن، لعموم رحمة ، ٧٩اراد لأن ^>،، ١٠٧رحمة أنجل M الرسول أن ال؛uدة 
الأمر.يلزم حين، متهم قليل ل عس 

دونالخيانة، خوف عل المهلب ةاند.إنيتِ وإما؛ثامكت تعاإا:ؤ و،ةوله ٦- 
ولاالأحوال، من يظهر وما الثلنون، ص، عل تحرتم، والحربية السياسة العاملات شؤون لأن وقوعها؛ 

أوللخهلر، الأمة •مصوا قد يكونون ذللف j( الأمور ولاه ريق إذا لأمه الثلنون؛ الأمر وئؤع محمي، ينتظر 
إذاالحقوق، لأن الحقوق،؛ ن( القضاء به يدار بإ الأمة سياسة دل.ائ ولا مصلحة، وصياع غفلة ز للتورؤل 

عدوها٠منها ممقن فائت، إذا الأمة ومصالح هائيها، ^ ١٠٠وأمكن،واحي.، عل ثبتنها كانت، فائت، 

-٤٨٨



الأنفالسورة 

وعدوُظمأذو ■ممدو ريبوث آيلك، رباه نى مء أس_ثهلمهمين ى نهم اعذوأ وؤ 
لوآ؛ةآبجبم، آش _؛r^، فح ّيىم ثن ثنفموأ وثا بمتهم آس ثنمويهم لا دونهتّ ين 

"؛©؟اقيثم هوالثيتع آقأإس مل ثاوئو هاجح لاثلم جثوأ تإن ٥" لاهثيتوث ؤأنقو 
بمنىيأك وأثثوبجؤى نمء، أدك \كئ \قأهث -ثنِثلك ^محى آن ثرمدوأ وإن 

عئزأيغيم"إقة' أف آقت وثنه=وكيى هأوبهتر يمحى أينق ثآ همما آأدمءت0 ماؤ، أممت ثؤ ءومم 

التضثرت

عهدينيذ وأن العهد، مضى منه صدر ثى ءخ ؤسدد يقرى جوأن ومحوله عل ء؛<وأ اف ألجب  ٧٠~ ٦ * 
ماالقاتفن الكفار لأعداتكم وأعدوا فقال: الكفار، هؤلاء مواجهة بالإعدادق أمنه القص، منه حاف من 

الصاعاتأنوبع ذلك، فير فيحل قتالهم. عل نمن تما وتحوذلك، الأمحلحة، وأنولع القوة من، عليه تقدرون 
والحريةالئة وا،لراك، والسائق، والرشاشات،، الدافع منر والآلأُت، الأسلحة أصاف مها نمل اكي 

ويندغالسالمون، يتقدم بما المر والسياسة والرأي الدفاع، وألامت، والخنادق، والقلاع والحمون والخؤية، 
إذافالكفار — الدوار بكم يتربصون الديني وعل.وكم افه أعداء تنهبون ، بد١٧وأنتم أعيانهم• مر عنهم 

وترهبون~ حافوهم والألامتؤ، الأيحة لخمح واستكإلهم للجهاد، وتأهبهم لمقن، الماستعداد علموا 
كانقليلا تيء من تنفقوا وما الغيوب. وهوعلام اش يحمهم بل عداومم، الأن لاتعلمون أناصا أيضا به 

لاتلحمكمو اكام، الواق الخزاء عليه بمطكم افه ميل، ؤ، والرابْلة القوة من الستهلاع إعداد فير أوكشرأ 
أعيانكم.منر ظلم 

هوواف اف، إنر الأمر وقوصؤر الثلم، فاملر الخرب، وئرك الثلم حاب إل العدو مال ؤإن — ٦١
عليك-حقير وإن والخدلع، الكيد منر به يأتمرون ما عليه محقي فلا يفعلون، با العليم يقولون،  ٧٠مح ال

٣٦- ٦٦- uاللمز؛المالحة،ليخزوا حربية، حديعة يكون ئد العدو مر والهدنة الثلم طانث، كان و
حالهم،فناهر عل الأعداء يأحد بآن فآمره الاحتنإل، هذا جوإل رسوله اف أرسي غرة، عل يأحدومم ثم 

أمرهم،يكفيلث، قاف والخدلع، الكيد للثلم بجتوحهم يريدوا ؤإن غ؛محت فقال الصدق عل وبمملهم 
م؛تعاونةمتالفة ة متنحي أمة وجعلهم لك،، الومتين بتسخن أيدك أن عنايته؛لث، منرآثار فإف عليهم، وينصرك 

أحوهمن أءوتم، هي التي الإيان بآحوة عليهم اش نمه فلولا تك- الإيان عف وهمهم نضرك، عل 
إنهالإيهان. إل هداهم اة ولكؤؤ الدنيؤية، بالناح قلوحم ي؛ن توكس> أن أمكتلثؤ ثا والأوؤيان، الأنساب 

-٤٨٩ .





ألأنفالسورة 

عقآلمؤ؛مبجك حنيتى أليث كأثثا ُه؟ آقعكيناتنجنيرك> مه ؤ
 ،l^-تنآنثا تأدهسإتوأ ينهتظم ذو ؤإن ي-آئثتي ْتثشمح، عسمحة ي-؛جم ؛

ك؛فيصعمأ؛ن منكم آركت> يبميم طظ' حمقأممه آثثى ?0؟ سهؤيى ي أهدم؟ 
^^\ًهآلأنأشُعآص

يمدوآس؛■ ألدتا مي فيدرى أمحث»ئ ق بجخث حئ أكرئ اَ؛كا>ىِير م. 
ثثائثطأ?3؟لثثتلإفثاأقتم تثق أض 0< 

0هقمت ص آقث ههأئمح\ سلم 
المسبرٍ*

وهووغيرهم، الأعداء أمر من يبممه ما كل لكفيه سب^اته محمدآ. رسوله تعال الله ييشر " ٦٤
الومغن،من أيده لثى كاف كيلك 

عدوانلدغ قيه؛ ورعيهم القتال، عل الومين كقئ أن أمره والعتاة، يالرعايه تشره أن وبعد " ٦٠
الكافرينمن ممن — وفئههم وصدهم إمحامم بمأثتر ~ صابرونثثيئوا عشرين منكم يوجد إن الكمار، 

صرواإن الومتين من ا-إكٍاعة بأن وبشارة تعال منه وغد وهذا الثلاث. الصفات هذْ من جردوا الذين 

يفقهونلا قوم أمم بسبب يغلبوعبمم العدد -يدا وهم وتأييده. افه بعون الكافرين من أمثالهم عشرة غيوا 
عيالهحال وإصلاح العادلة، تشه إقامة ي L اش مرصاة من بها يراد وما الخرب، حكمة من يفقهون ما 

منيس.تهلاع ما كل بإعداد وثنيه أحكامه مراعاة وجوب ومن الفاصالة، والأخلاق الصحيحة ؛العقائد 
عادةوالالشهادة أو الدنيا، ق والغنيمة النصر ايني؛زت إحدى ا،لومتين عند القتال غاية كون ومن قوه، 

لأحرة.اق 

مرتبةمن دوما ما بييان دلك أعق—؛.، المومت؛ن، تكون أن يتيعي التي العليا الرتية بهن أن وبعد " ٦٦
منكميكن ؤإن ممن، يغلبوا صعقا، فيكم غيم أن بمد صابرة، متة منكم يكن فإن تقث.مت ما فنخ الضعف، 

والرعاية.والتأييد الصابرينبالعونة ْع وافه ومشتته، وقوته افه بإذن ألفين يغيوا صابمّون ألف 
النرولث،M—؛، — ٦٧

كنىئاَلتئولاشهلأبمموصم ابن م، 
منهمئآحن. أو< أرى والمشثتة، العم بتو قم افه ثبي يا ؟كرت® أبو ققال الأتارى®؟. ثولأ•؛ ق تروذ "ما 

ياينثرى ررما اطه.ت رسول ققال، للإسلام®. ثيديهم أن اطه قعتى التقئار، عل قوه لنا هككو0 قديه، 
٤٩١-



الأنفالسورة 

قنصربقج.، آن أزى ومحي أبوتكر، رأى الذي أدى ما الي، رئول يا داش لا ت قلت الخ1لأمحس<ا<؟. 
^٤عتمه، ئآصرب — ئسيألنثت — ملأن من ؤمحكي عتمة هتصرب عميل عيتأمن أعنا٥٠.؛، 

قإذاجئت، انعي من ثان ص ئلث،، U ثلمْث;ث أنوم، قاو U اث. زثول ^ ؤصتاد؛ئى. امحمر أنثه 
قإلوصاحبك، أنث ثيءئتكي أي مى ذؤو°تيأ افه رثول، يا ةالت<ت سكثان ئاعدتن وأبوتكر ء افه رشول 

عوعزض ش »أهم M• اف زثول ققاو يتكايمحا. ساكت ثكاة يإذ!؛أجد نكت، تقا٤ 
قو،افه س من قرسؤ ثجزة اش؛مة«. قده من أدي عدابمم عئ عرض لمد المداء أحدهم من آصحاتك 

حئةُئُأيثاشتم ؤ ت ضبي إل، ^ آمحيبج، ة بجًث آترئ"ثئ تت؛ؤ0مح آن ماكاركت-ِلعتي ؤ ٌ  ٠٤١١دآئرل، 
(.١٣٨٣)م  ١٧٦٣يرتم بئر، غزوة ي الإمدادباللاص باب ثد: والابهاد كتاب ملم، )صحح انفه اممه قآحل ه ثثا 

اكصأذر1

الئبتن فتهم أمره يتردد أسرى، له يكون أن الخرب،، j( ئقه من دلا الأنياء من ني شأن من كان ما 
الزائلالفابي( الدنيا عزض تريدون أعدائه. بقئل والقوة الغيب، له ويتم فتها، شأنه أنبمفلم بعد إلا و١ساء 

منلكم يشرعه البام؛يا الأحرة ثواب لكم يريد واف لهم، فداء الأسرى من تأحدونه الذي وهوالال، 
قتالدون من الكمار من يتنمر أن شاء ولو العرة، كامل واف . ١٢-تعملون دمتم ما إليه الوصلة الأحكام 

ببعض.يعمكم يبتل حكيم، لكنه لثنل، 
منتغمرونه توأنتم فيكم، قو والرّول، يعدنكم ألا الأزل علمه ؤ، سق اش من كتاب لولا — ٦٨

عفليم.ءل،اب — الفا.اء من أحل،تم ما بر يي— لثكم ذنوبكم، 
حرممما فيه حث لا نمه، ز ؤليبا لكم، يإحلاله حلألأ كونه حال، الفئ-ية من عينتم محا هكلوا — ٦ ٩ 
أوموتن،كانوا كفارا الناس أموال، من ثيء أكل إل تعودوا أن ق اة واثموا الخنزير؟ ولحم كالل-م لذاته 

به.الانتفاع ممم وأباح أحدتم، ما لكم أباح إذ بكم، رحيم لدسكم، غفور إنه ربكم. لكم تحله أن قبل من 
والأستباطامحت،الفوائد 

بدينهم،يعروا أن ادموم؛؛ن ى-ير مدا وفير غرهم• عي، للصابرين يكون أن العلبة ي اف شئن من - ١ 
وأعفلمهاأهمها ومن • لكاله اللازمة بالصفات لريمرن وإن الصروالغيّبه، يمتمي وحده الإي،ان أن ؤيفلثوا 
حلمه.ز اش سنن ومعرفة الأمور، بحقاتمح، والملم الصمد 

؛الكفايةلرسوله، التبعين الؤمنين لعباده اش من هوءد تحال؛ؤوسآشلثاينآدقي٨تت قوله ق ٢— 
أمورس أممهم ما يكفيهم أن فلابد والأتبلع، الإي،ان هو الل-ي ج، ب؛الأتوا رذا ب١ء، الأءاJعل والمرة 

سرؤلها.الكفاية؛تحلم، نتخلف، ولنٍا والدنيا، الدين 

-٤٩



الأنفالسورة 

القتل،هما ْشروعتن: أ>ين لأحد وامحارأ اجتهادا إلا الأسرى لميكنفنلهم.ويم ٣- 
لأناللام؛ عليهم الأنبياء بعصمة أصلأ اس مذلك ق وليس الأول، حلاف فهوفنل الفداء. وأحد 

أوأمؤآقائا.صرمحا، نصا النتي حالف إذا محمل بالعصمة المساس 

علدليل الأية بمأف ه ؤ تطو■' قوله من ~ اض يرحه ~ العربي( ابن اسط ~ ٤ 
(.T٨٧٢/ القرأزت )أحكام عالي4. عقوبة لا أته حلأل،ت القه علم هوق يا حراما، ٠ يعتقل ما اقتحم إدا العيد أن 

التكريم.القرآن ق المخ تقرير ْ- 

ان,ثماش'فيمحبمإمحوويمء:ثِ
ثلمن اقن -كامأ ممد :خثانثش ممدوأ وإن ١^؟ قصر عميد محآقم ييثفرلكم ينهظم لغد 

1،وأسأ؛ا يأتوبمِ وجنهدوأ وها-يروا ءامؤأ اقبيآ إل ظيأّعم وآقم يتيم هآذك 
منتنؤ ما ثن\.حروأ وثم ^١^١ بمي أؤؤآء بممتيم ؤهض وُصثقأ ءاووأ وقآ أدو بي 

وتتممممحآ.بذم هك إلا آفنر متيًًظم ألمحن ق، ؤإن بماحى ■حئ محاك ثن ولإبجم 

ءاووأوآقي مهؤرآش وجتهدوأف، ؤثاجرؤأ ءاتوأ وألخمنت> عأُ وهماي ؤ>آمحلإبجا 
بمددها-محأبث ثآفين؛١^١ أو؟ وررد،مبم ثثغت؟ آلثؤبموف هم اولجك دبمثرئ.أ 
أورهقكث_،آقهإنأئكدتؤلسءعيم ^بمقبمأؤقحءو< ١٠•^تم

*U)_Uامولت—<>س_أا

هامحوئ ض نش تعال:ؤثل قوله صهياز افه رصي عثاس ابن عن ندم بالطدابي( ليتم، 
افهرسول، أمحرت ح؛ث أنزلته ووافه مول انعثاس ثاذ دال،ت ه، ينبمًًظم لقد ؤ بتغ ■حر '٧؛؛ 

اف؛يآعطانج، بما تجايجمح، أذ ؤ مهم، يجئ امح، أدمحه بالتنرمح( تجايجنحب أف دتألته إنلامي، ص ه 
افه._^5 أنحومن ما نع يده بئافيِفي ناجت عتدآ'قلمهم دو.ئ أدقية بادنيمح٠ 

١(.١ ٤ ١/ ولبابالقول، ، ١  ١٢٣٥سميان: )انمبمماليد 

■الشرٍ 

قويزعيهم يستملهم، ما اطه فلمنه أموالهم، أحذ عليهم سؤ الأمري من المدّاء ه الرسول، أحذ لما 
كانإن الفداء: منهم أحذتم الذين الأمرى من أيديكم ن، للدين قل رسوله محاطبا . فقال، الإسلام، 

-،٩٣-



الأنفالمحورة 

الفداءْن منكم ا،لوهتون أحده كة لكم، هوحير ما إذتنلئون سهلكم إيٍانا، قلوبكم ق أى يعلم سال اف 
وماالشرك، من كان ما لكم ويغفر ب،ا، الومتون وعد التي اشم من وغيرها الغانم ق تثاركومم بإ 

سئايتهفشملهم بالومغن رحيم وذنوبه، كفره من ناي، لمى غفور واش والأوزار• يئاُت، المن استتمه 
؛٧١نحم، قلا الثلم، إل الل بإفلهار حيانتلث، يريدوا ؤإن والاخرة• الدنيا ق عادة للؤسدهم وتوفيقه، 

أخدهالذي ايئاق، فقضوا قيل، من اش حانوا قد فامم القتال،، إل وعودمم خيانتهم من يكون أن حمى 
سسيه يتدثرون الذي العقل من اتاهم و؛ٍا والكونية، العقلية الدلائل من وحدانيته عل أقامه بإ البشر عل 

وقوتمم،قوتك ين العفلتم التقاويت، مع بيير، عليهم بتمرك منهم وصحيك، أنت، فثقلئ، حلقه، ق اض 
منيستحقونه وما ينوونه، ما يعلم واش يعد. من قنوئونك ص ،تنكثك وهكذا وعددهم، وعددك 
الكافرين.عف ويفلهرهم الومتن، قيتصر البالغة، ح\قمته تقتضيه ما يحسسيج يفعل ما يفعل حكيم عقايه، 
يمقتمىلسمى، بعضهم المومشن بولاية السورة ختم الأرى، ْع يعمل أن بجب ما ذكر أن وبعد " ٧٢
والمواثيقالعهود عف بالمحافهلة أمر ثم لبعضن، سضبمهم الكافرين وولأية ذللث،، يلزم وما والهجرة الإي،ان 

أوطاممهجروا الذين المومون هم هولأم فقال: ْتكورث،، ولا منبوذ غير ■محفوظا العهد دام ما الكفار، مع 
واقتحمواالوسع، بقدر ابهد وبدلوا ه، لرسوله ونصرآ لرمم، إرصاء المغركن؛ فتة من بدينهم فرارآ 

يوأشركومم المخاوف، من وأثنوهم ونصروهم، أصحابه من هاحر ومن الرسول 1ثوا والدين الشاي، 
أمرمن بعضهم يتول أوكلئ، عاداهم. من وعادوا قاتلهم، من وقاتلوا هم، أنفعف وأروهم أموالهم، 
الخاتم.من به يتعلق وما القتال، ق واكاصر التعاون إل الخاحة حن هم أنفأمر من يتولونه ما الأخرين 

يئستالا وشره، حربا دار ود.ارهم وحكمهم، سلهنامم ونحت، المشركن أرضى ق المقيمن ١^٣^، ؤإن 
لكمولاية لا إنه و فم، أوكلث، نصر إل سبيل لا إذ الإسلام، دار ق الذين المومنن ولاية من ثيء لهم 

اعدوممئأن فعليكم عليهم، لصركم وُلليوا دينهم، لأجل أواصطهدوهم التكفار، قاتلهم إلاإذا عليهم 
ولابعهدهم، الوفاء فيجسا معاهدين كانوا إن أقا وبينهم، بيتكم عهلن لا حربثن، الكفار يكون أن بشرط 

حدوده،عند تقفوا أن معليكم بئر، وافثبائنملوذ • والمواثيق العهود بنقضي :هم والغدر خيانتهم، ناح 
عنيصد الذي الهوى وتتقوا والخل، الحق فيها وئتوحوا أع،الكم، عف اطلاعه وتتدكروا تراق؛وه وأن 

ذكته.

لعضي،أولياء فبعضهم الكفر، حمعهم حيث، الكفار أى أحبر المومين، الولاية؛؛ن غ،وأ عقد ولما — ٧٣
شمعما تفعلوا م ؤإن بعضا، بعضهم يعادي شيعا كانوا وإن المسلمتن. نحاه واحي. فريق حلتهم ي فهم 
ومنعليكم، لبعضى بعضهم الكفار ولاية نحام وتعاونكم مماصركم ومن لبعضى، بعضكم ولاية من لتكم 

-٤٩٤



الأنفالمورة 

قال والفالفتة من يخ سواء، عل ويتيدوه عهدهم يتقخي أن إل الكفار ْع والمواثيق بالعهود الوفاء 
ممروتعطيل بكم، الأعداء وظفر فشالكم إل مخي الذي يتخاذلكم علميكم الضرر أعثلم فيه ما الأرض 

واكاصر.بالتعاون إلا لاتتحقق الش الشمع مقاصد من 

والثناءبمدحهم ذلك، أعم، والأنصار، المهاجرين من الومين بين الموالاة عقد ذكر أن وبعد — ٧٤
وأقامبماجر م مذ لئن وأكمله، الإيان حث، الومنون مم والأمار الهاجرين هؤلاء M■' فقال عليهم، 

تممحوريم من تامة مغفرة لهم فقالت العافية يعحن وعدهم ثم عدوهم، ايالم؛ن ْع ولريعز الشرك، بدار 
التقىوبذلوا والومحلن، الأهل تركوا ئد لأمم '■بمزاء؛ دال محا كريم ورزقا ايتئات، من منهم فرط ما 

النعيم.دار ق ربهم من يقريهم ما وعملوا الخإنية، اللذاا'|ث، سائر عن وأعرضوا والمال، 
تالنزول ،امسءت، — ٧٥

آمحءاءِبمئيمكزلت،:ؤوه ثرثيوأرس، الرجلقثمول: الرجلبماقد كاف الزبثدهةالت ابن عن 
١(. ١١٥/ )لمابالقول: ه. أوق.بممتيل، 

اكفرت

منكم،فأواث1ث، أعداءكم، وهاجرواوجاهدوامعكم الأول، الهجرة عن ومجرتمم تأحرلخامم والدين 
أولبعضهم الأرحام وأولو وا-بمزاء، الولاية من ثقدم ومحا والأمار، الأدلن بالهاجرين فيلتحقون أي: 

ذكق الهجرة دار ق وبالتواريث، واكاصر، بالتعاون الأجاسي، والأمار الهاجرين من وأحق، يثعضى 
والوصيةالأرحام صالة علميهم به وأوجي، الؤمت؛ن، عياله عل كتبه الذي القه حكم ل عهد، كل وز العهد 

والعهودوالخاصة العامة الولاية ق الأحكام ط0 لكم شمع إما سيمحانه وافه القربى. وذي بالوالدين 
والدنيؤية.الدينية مصالحكم من ثيء بكل محيط واسع علم عن والمواثيق 

والأسياطات:الفوائد 

وعادواالكفر، عل ثبتوا إذا الخيانة عافية ؤإنذارهم الإي،ان، ز الأسرى ترغيي، للمومنتن يبي ~ ١ 
والعدوان.البغي إل 

أعيانهم،وين بينهم يع قتال كل ل العانة وحن النصر باستمرار للمومغن بشارة الآيات« ق — ٢ 
والمعنؤية.المائية النصر أسثاي، عل محافثلين داموا ما 

فكاكه،ق الثمر الساامين عل ومحي، الدار، هذه أهل، حكم فله الإسلام دار من، الكفار أمره _، ٣— 
أيضا.الأ.مة لأهل، الحاية هده بذل محي، ؛ل، والقوة، الخول من، بتْليعون ما بقدر 

-٤٩٠



الأنفالسورة 

اللاحمن،عل الساشن الهاجرين فضل وبان الإسلام، دار مني مؤ بين الصرة ولاية ثبوت " "٤ 

معهم.تضامهم ق ايقدمين بمنزلة والهجرة الإبان ي الناحرين لجعل الأنصار، عل الهاجرين لمحل 
اضطهادأو مقاتلتهم حال ل الخرب، دار ومومتي الإسلام دار مؤمني بين الصرة ولاية ئوت ْ~ 
نست،لا القاتلة حالة عدا وفيا مناصرمم. تمكن فلا وسلام، صلح متثا3، بيتها كان إذا إلا لهم، الكفار 

الحرب.دار ق والسلمين الإسلام، دار ق السالمذن بين الصرة ولاية 

الملمين.بعض مصلحة ذس مس محإن الإسلام، شرعة ق والمواثيق بالعهود الوفاء تقديس ~ ٦ 

وأعوان.نصراء ت أي بعضي، أولياء بعضهم الكفار ٧— 
علتا.وفومم صنفنا، إل أدىذلك، الكفار، ووالينا بيننا، الصرة ولاية لرنحقق إذا ٨— 

عنهم،للإُتحاد بتميترمحم الأصنام لإفادة ^ بمني، آئ؟« بمئبم أيبجش ؤ ت قوله ق الإشارة اسم ٩" 
لشأنهم'بالتعظيم وللتٌريضن 

المتصوروهو الصر، متعلق من استثناء ه تيقق ويتهم ميّ وإلاعك ث قوله ق الاستثناء " ١٠
معوعهدهم الملمين، ح عهدهم نكثوا إذا إلا قتالهم، عدم يقتضي اليثال، أئ ذللث، ووجه عليهم• 

فأماوالأنصار، المهاجرون يوظ وهم واحد، وومحلن المتميزين؛جاعة بالمسلمين إلا يتعلق لا المسلمين 
ئعايبمم.لمون المفلايتحمل الشرك دار من بماحروا ولر أسلموا الال.ين المسلمون 

العاقةفإن بعضا بعضهم يتول لر إذا المؤمنين بأن تقبل مأمر عن إحبار ( ٧٣٧( الأيتين)٢٧ق — ١ ١ 
الفساد.وانتثار الفتن، وقؤع 

أوقبتين(ذبمضيم أ؛هْاءّ لوزا ؤ ^١^ قوله ق اف كتاب ق بأيبما الأرحام أول أولؤية تقييد — ١ ٢ 
أقربائهم•إل التل من الناس ق وصع بط وأنته اض، ض. قطرى حكم ذللث، أف عف للدلالة ه؛ 

-٤







التويتمحورة 

امتئشلهم، عهد لا أيه منهم الثراءة معش وكان فيه، حا يؤذن الذي ويالونت، باليواءة أعلمهم ولما ~ ٤ 
عهدهم،يتكثوا لي ثم عاهدتموهم الدين إلا أشهر، أربعة خوق للعهود التاكشن ممهلوا بألا العاهدين، بعضن 

غيثاينقصوا ألا بئرؤل ميمم، إل عهدهم إليهم ١^١ بل قتالهم، إل المارعت ق الناممن جرى جروهم فلا 
العاهداتمن الممد لأن أعدائكم، من أحدآ عليكم يعاونوا ولا يماروكم، ولا افناق ثروؤل من 

نقمىنحاشون الدين الشن تحث، افآ إى بينهإ• التعامل وحرية ذلأخو.1 التعاهرين اافريقين من كل قتال 
الناس.العال.ل؛؛ن حريان وتمخ يالفيام، نحل الض الفاسد وسائر العهد، 

أعمهوصلألامم، معممدامم وصائر الشركن عهود من العام؛البمراءة الأذان صيحاته ذكر أن وبعد ~ ٥ 
لهمأعطل الذي والأمان لهم، المروي، الأجل انقماء حين معهم السالمون يفعله أن محي، ما بذكر ذس، 

الشركن،قتال فيها عليكم حئ، الش الأربعة الأشهر انقضت، إذا أنه الؤْنين فأمر الأرض ي للضرب 
الخربحال إل عادت وبينهم بينكم الحال لأن القتال، س للمملحق موافقا ترونه ما كل معهم فافعلوا 

فيهوحدوا مكان أي ق محتلهم أولأت الأتية، الأمور أحد بعمل وذللث، مغحتموه، الذي ااتأمين أحل بانقضاء 
بأنحصن، أو بمعقل يعتصمون حيث، وحبمهم حمرهم ثالثات أساري، أخذهم ثانيا: وحزم، حل من 

بددنأو ترضونه بشرط حكمهم، عل وينزلوا بملموا حتى والانفلات، الخريج من ونموا 7ام، تجاط 
تابوافإن اللأي• ز وتقيهم جوالهم وردية فيه، عليهم الإشراف يمكن مكان كل ق مرابهم رابعات شرط، 

الصلاةوأقاموا نهلقوا؛الشءادت،-ث، بأن الإصلأم ز ويحلوا وقتالكم، عداوتكم عل جملهم الذي الشرك عن 
محيريقلهم واتركوا سيلهم، فحلوا الفروصة، الزكاة وآتوا الخمسة، الأوقات ق تقيموما كيا الفروصة 
رصدعن وبالتكم محاصرين، كانوا إذا حمرهم عن ويار،كم كانوا إذا قتالهم عن ؛ال،قم حريتهم 

صيثامم،س وغيره الشرك س سق ما لهم يغفر وافه مرافن. كانوا إذا وغيره الحرام اليتا إل مسالكهم 
عباده.س يرحم قيئن ويرحمهم 

والامتساطات،:الفوائد 

الأشث..، والخوف١لئدياJة، الزهبة النفس ق يدحل ملة بوبدون بالبراءة السورة افتتبح — ١ 
وسص،بتنفيذه، رسوله وأمر افه، ثرعه حديد تشرح أنه يل من ورّوله الله إل )١ابر١ءةc نسس—، ٢" 

الإمامبوصفه عقده لأثه العهد، عقد الذي هو الرصول كان وإن الومنين جاعة إل ١لشركن( )معاهدة 
بموحيه.وعملهم له وهوعقديتقد؛مراعاتهم لهم، والقائد 

٤٩٩-



التؤيةسورة 

عابق والتفكر للتثلر الوقت من قحة لديهم يكون أن الأشهرت أربعة مدة تحديد ق الحكمة ٣— 
مامنتهى وهدا وعدوايم• شركهم عل أصروا هم إذا للقتال، والاستعداد الإسلام والاختيار أمرهم، 

•غرة عل أخدهم إيه لايقال: حش الأءارب؛ن، أعدائه أعدى إل والإعنءار الرحة من يكون 
منادسلمين حقوق أداء - يودط لثى - يوجبان الزكاة ؤإيتاء الصلاة إقامة أق إل إي،اء الآيادت، ل - ٤ 

النصوصىالشرعية.وفق والمال، الدم حفظ 

أداءمن امتنع من أى عل دليل ه يوثاراآفيقو؛ذءوأسأهم ويقابدأمحآمامأ تعال: قوله ه~ 
ه-الصديق أبويكر استدل؛دللث، ك،ا يوديهإ، حتى مائل أوالزكاة الصلاة 

لقه؛ وآآةئ.آسقمحطلأتايرا ؤ تعال؛ قوله ق السلم؛ن دون ورسوله افه إل الأذان إضافة - ٦ 
يأذنوابأن للمسلمين أم وهذا رسوله لسان عف افه من إلا يكون فلا الأمة، مصالح ق وحكم تشرع 

•غائيين لئلايكونوا الراءة؛ -ردْ المشركن 

منذلك بآن الأجل إل ال٠هد ، IcUللأم ص سنى و تاويٍل ه جية ٧- 
كونعن كناية الأم عقب ١■^!، افه بسمة الإخبار لأن به، اش أم الذي اصع امتثال من أي: التقوى، 

•التقوى من يه المآصر 

للميأتتحديرآ :٢١، مرودهم المفلتون المراصد تعميم ل مستعملة ^ ؤء=قثاثتصد تعال: قوله ٨- 
•العدومنها فيأتيهم الراصد، ق الحراسة إضاعتهم من 

بميمونللذين بالسوء يتعرضوا ألا عف لمين السحث به أريد تذييل ه ؤإنأامح.ئمرقيىحيث حملة ٩- 
منهم•لمافرؤد يواحدهم ولا منالمغركن، 

الإيان،من نابعا احترامها وبجعل ، ١٠:الوفاء ؤيوجح بما، افه أم التي العهود يقدس -الإسلام ١ ٠ 
تعال.اه لتقوى وملازما 

.٠



التويتّورْ 

آفيرتكإلا رثويدء وصني أقو عتت •تهد ذون يقم  ١٥?هومب0دث«وث 
?٥"أئثتقيركت> محب أقن إف لثم جن_تمثوأ ث؛ةم آنثثتثوأ ث اأضاءِ خوتزأ0؛و بمد عتهدقتر 

ئوبهتوثأد ثبجوقمح؛ ذمه ه إي لا عشًًظم يثلثثوأ يإن ينقش 
مامثاء إمم سيئي2 عن همتثدو١ قلملأ سا نثتأممي بثايتب أمسروأ أئ^؟ ئنس،دورب\ وآيقنهم 

رهُهألثنتدوث وأويكجأو وث*ؤكق مؤهتيرإلأ 4< لاحقون ?٥ يتلون >=قاوأ 
تالتنفير 

ولافيها، مثالون لا حاله له«إ ذكر وحضرهن؛، وأ■حذbّإ وجدوا، حيث، الشركن بقتل تعال أمر ،يا ٦— 
وأموالهنفه عل وليآمنه فاليجره وا-بموار، الأمان منه هولأم ءلاو_، قوإن نييه افه فأمر ويؤثرون، يوحدون 

فالواحس،ؤإلأ فذاك، واك؛اع علم عن وآس اهتدى فإن للبلخ، فرصة هذه فإة الإسلام، دعوة سع لكي 
منلأثه عليه؛ >ءالهلان المين لالمسيكون لا إذ عقيدته، ل حرأ ويكون ه، نفعل يه يأس الذتم، الكان نجليغه 

الإيهان؟وما الكتاب، ما لايدرون "جاهمح،، قوم 

فيهاالغدر إصهار ْع عهد للمشركين يكون كيفذ عج—، منه، يعجن، لأن مظنة بالتبد الأمر كان ولما ٧" 
أقامقد كان ص لأمم صمرة، وبتو بنوكنانة وه»إ الحرام، المجد عند عاهدن»إ الدين إلا العهود، ص يبع 
ثم،رثصوا مهزلأم العهد. من الخدييية يوم وقريش ه الله رصول بين كان ما مض في، يدحل ول( عهده، عل 
يتقونالذين محي، افه رف يلكم؛. من مضه يكون أن بجون لا إذ العهد، عل لكم استقاموا ما متلوه%ا ولا 

العهد.ومص الغدر، 

كيفللمعض تأتمدآ الإنكار أداة مكررأ لدس،، الوجب، الم، نص المشركين عل بحانه أنكر ولما ٨- 
إنأب؛ وأء،اله»إ: أحلأةه»إ من المعروفة وحالهم رسوله، عند الوفاء مزعئ اممه، عند مشريع عهد لهم يكو.ن 

حال،محادعونكم فهم واليثا3،؟ العهد نقضى في، القرابة ولا اممه، يرموا لا والغية، القوة في، عليكم يظهروا 
مؤكدة،أيهانآ أم وعدآ أم عهدأ أكان سواء يرضيكم، أثه يرون معول،، كلام ص يقولونه يا الضمه 
مابقدر بكم وهثكوا ؛الأيان، وحفواالمهود، ئكثوا عليكم ظهروا إن فهم وحمدأ، ضغنا محلوءة وئلوبمم 

الصدق،لخيول متجاوزون والواثيمح،، العهود مود ص حارجون أكثرهم لأف ذلك يمعلون نهبون، ي
والوفاء؛

ه_



اكويةمحورة 

قيههم وهوما الدنيا، حطام من قليلا ثمنا الحكيمة العال؛ من فيها وما العظيمة اش بايامحت، اسدلوا ٩— 
منيقتفيص وما الخسيس، الشراء هذا س_، الإسلام عن أنفسهم فمدوا الأموال، وكثرة العيس رخاء من 

بالهدى.والضلالة بالإي،ان الكفر امتراء من يعملونه الذي عملهم قح أيضا• غيرهم وصد-وا الوفاء، 
توجج،ذمة ولا الود، تمتمي فرابه يه الفتلث، عل يقدرون مؤمن ز يرعون لا الكفر من-ا أجل دمن ~ ١ * 

الظلم.من القصوى للغاية التجاوزون هم الحق عن عاJاء J١وهؤلاء بالعهد• الوفاء 

والامساطاصالفوائد 

 ١ - j ،الكافرإمهال بدليل والاستدلال، الظر من لأي وأنه كاف، غير الدين ل التقليد أن الآ؛ات

والرهان.الحجة من فلابئّ الإيإن، أد١لة لسإع مأمنه وتبليغه وتأمينه 
لعهودهم،الناهضون الناكثون، هم لأمم ه ثسمرنث> ولهئا؛م ؤ تعادت ئر.له ق الأكثر وصف، ٢" 
الأحكام.ق وإنمافه القرآن دفة من وهدا تعال. افه استثناهم الدين الوفون وأثلهم 
يءائم،باق اف< عند وما باق، غير زائل لأته قليلا؛ جعله ه ثئاثيبملأ أقي آئروأُئاشي، ؤ تعادت فوله ٣— 

وأبتر•حثي ومو 

القرآنبآق الق١ئالين والخٍاعة، السنة أهل لذهثح صرمحة حجة ^ ستعمخإآذء ثئ ^٥^؛" ت تعال قوله — ٤ 
مدمج،وبمللأن موصوفها، إل الصفة إصافه ه نفإل وأضافه به. هوالتكلم تعال لأنه محلوق؛ غير اف كلام 

محلوق(.القرآن )إل ث بقولهم أحن. وش العترلة 
الإسلام.صحه عل يدل ما لسمع السلمإن؛ من ءللبه إذا الحرير تأمين، جواز أي؛ الأمان، مشروعية ~ ٠ 

الئلم•إيثار عل ودلل، الكفار، معامالة ق وير م،احة هذا دب، 

لإجارته استمرار وجوب، عل للدلالة ه تأتنه. ئزأظئه ؤ تعال! فوله ق الهلة حرف، اّتخا.أام ٦— 

للترامرهنا ه وئم فحزف طؤيلة، مدة بعد بلعه ولو فيه، يأمنر الذي الكان ييغ أن إل الإسلام، أرضر 
مأمنه.بإبلاغه اهت،إما 

ااد.ين.أحكام منر ثيء تعلم مثا النمير ض كل، تعليم عليتا بجي، ٧— 
بأيله الت٠ؤصر، ومع الأذى، منر ه ونقوماله دمه وصون التجثر، الحرير حاية الإمام عف محب، ٨— 
الإيذاء.منرضروب صرمي، 

.٠٠٢.



التويةسورة 

ننثتوكلموِ وكثهقآوينت ؤ-م؛قتةأفيآلنمب ^١\إزد=قوه ١٠ؤ؛نئابوأواثتاموأآلصثلوآ؛؛■
الآلً=ئيإلهم محئلوأمنة ديتجم ف، حثلئوأ عه-يهم بمني محأ وكدكؤأأيتثهم ؛©؟ 

يمثثئوأييمرغيهفواأيمنثهن ؤ، آلادقنؤ>ى . ثثهوث لملهم لهتي آبمنن 
هًسظهءئثزهإنكئرمحوضنت ثت|آمحثزظث أرك بمكدءومحفم وهم الرسول 

صدؤرموموتئغ_« عقؤتِ ؤتصثؤ ِيآندبميظم آممم بمذبهث قتوهم 
أ©؟هشم-ةكئّ وآقء ئثاء س عق آس وثوب هددؤتِ عظ رثيهب ?جأ 

الضيرت

وأنابواوبرسوله، يه الإيهان إل باق، شركهم عن بقتالهم الذين المشركون هؤلاء يجع فإن " ١١
آمركمالذي الدين ق إخوانكم فهم المقروصة، الزكاة وآتوا وأركاتبما، بشروطها الصلاة فأدوا وأطاعوه، إليه 
حججنائ؛أن ؤإتا ءداو١مت،. من بيتكم كان ما كل يزول الأخوة وءرذْ عليكم. ما وعليهم لكم، ما لهم به، 

فتممهوها.نشرحهامفصاله أن ؛_ لهم، ماJ؛_ يعلمون حلقتالقوم وأيقنتاعل 
واصتهزوواديتكم، وعابوا معكم، عقدوه الذي بالعهد الوياء من أيهاقم أبرمغ ما هؤلاء نكث، وإن " ١٢

لواثه؛وحملة الأكفر قيادة فهم فقاتلوهم ه، النبي وق القرآن ق الطعي ذلك: ومن عنم، الناس وصدوا به، 
ومضالعهود.بقتالكملياهمعنالتكفر أنيتتهوا رجاء 

التيالأيهان نكثوا إيبمم الأول؛ ثلاثة، وهي ذللث، أسباب، ذكر الكفر أئمة بقتال سبحانه أمر أن ويعر " ّاا 
الفريقانفيها يأمن ستئن، عشر القتال ترك عل وأصحابه ه اكثي ْع عقدوه الذي عهدهم لتأكيد حلقوما 

حتىأوحسه وطنه، من M الرمول بإخراج محوا إيبمم اكاوت دينهم• أحرادآ3، فتها ويكونون هم، أنفعل 
إمحبممالثالث،; يه. اiهلالبة فتتعدز القبائل، ق دمه قريش بملون من عصبة بأيدي أوقتله رسالته، يبلغ لا 

وأصحابه.محمدآ تأصل نحتى نتصرف، لا عيرهم: بنجاة العلم يعر قالوا حن بدر ق المومتن بقتال ؛ا>ؤوا 
نحشواأن أحؤ فاض وجينا؟ منكم خوفا قتالهم تتركون كله هدا أبعد قتالهم• عل حرض ذلك أجل من 

عدوه.محالفة وئرك أمره، محالفة 

أمرآصرمحآمعبه أمرهم نللث٠، من المانعة الشبه وفتي قتالهم، وحوي، عف الأدلة أقام أن ويعر ~ ١ "٠ ٤١ 
اممه؛أيا-يكميم بمن. ةللث، فعلتم إن فإنكم أمرتكم، كا قاتلوهم عليهم، المومنن وإظهار بالصر، لهم وعده 

يقتلب لن والفقر والقهر الأسر إذ وعمرهم طعنا، ونحورهم صدورهم ومن قتلا، رقابهم من دبمقتكم 
ولرالأذى من منكم نالوا مما صدوركم ويشف هدا، بعد قائمة لهم تقوم لا حش عليهم ييتمركم منهم، 

•ا.ْ.-



التوبةسورة 

ومنوظلمهم. القرين، غدر مى فيها وقز ئد كان وما قلؤيكم، عتظ ويدم1، دمنه، تستقون تكونوا 
منتعلمون لا بط وموالعليم متهم• ويتقبله للإيان، ؤيوققهم شركهم، مى عليهم اش فيتوب منهم، تاب 

الأحكام.من لهم فيا الحكيم والامحتقيال، الحال ق اءسعد.ادهم 
والأ>سياءلاتتالقواهد 

إلااض.عفشى ولا همة، واعلاهم الناس، أشح يكون أن الومن عل يجب ١" 

الاسمية،يالخملة الحم هذا وبح إخوانكم. فهم أي• لحدوف، حم ه ؤ تعال: قوله ٢— 
قفل منر السامع، كالؤمت؛ز، يعودون أثبمم عل تشيها ودوامها، الأخوة سامت، متمي ليامم أف عل لللءلألة 

الأخوةالدسة.أصل 

الةا،والمين أيدي وجعلت، اض، إل التعديثج إسناد ه إأيدبءظم آقه ؤقديت4_إز ^١^ قوله ق ٣— 
بالأساب.الأخذ صرورة إل وإشارة للمسلمين، تشرمآ له 

دينؤ، الطاعنون الووسا-ء وهم ^ آلخخعر هكنااوا١ممة ؤ ت تعال محوله الكفرق قادة سحانه حص — ٤ 
لهم•ئح غثرّهم ولأف جنايتهم؛ لعقل، الشيْنان؛ لد-ين الناصرون الرحى، 
لمادْاش محية عل يدئ، ه ملوبيتر ا؛©؟ محوينمك مرب صدئ تعال'ؤوبئه، فوله ْ~ 

•غيفلهم وذهاب صدورهم ماي شفاء القاصدالشرعية حملة من جعل إنه حتى بأحوالهم، واعتناقه الومتين، 

عتهاينشأ - ى إياهم ايلمين وغلبة الكفار قتال أن عل يدل، ه ئثاء ش عق أقم ويزب قوله — ٦ 
الهدى•عل مثرتمم وشع الإياي،، i^، الشركغ، بعضي يرد قد السلين فانتصار الناص، من ممر إملأم 

أعداءفقاتلوا أمنه، الوْتون مذ إن هث اف من وبشرى تقبل مإخبار )لا(و)ها( الأيتين ق ٧— 
؛الهزيمةويي.لهم الومئين، بأيدي التركيز هؤلاء وّيعل.ببخ عنده، من بالنصر بجانبهم ، سوففإثه افئه، 

الوممحا•صدور ؤيئفي كلمته، ؤيعل والحزي، 
^رتحرحموقمموْسوك،كاو،اسر،•٨- 

٥٠٤





التويةسورة 

Iالنزول ممب — ١ ٩ 

عملاتندأعمل ألا أنال ما ت وجل مقال ه افث وثول منم عند "فشق ت قال ْءةبم تشم نن الثمأن عن 
ض.انب أغئز أن إلا الإب بمد عتلا أعتل 1لأ ص U آخر: وقاو ائاج. ض إلأل؛ الإشلأم 

ضننول عئدبمم لألإنثواوقاو: عم م-مهلم محا٣. آقضل اف نبل j ا-محائ ٣: 
تثثلمؤ ^؛٠: اش قآئرل فه. احتلمتم في؛ا هاشممثقة يحنق ا-انماته صئتث، ^١ ومحن الخمتة، وهوتوم قؤ 

آجرئا•إل ١؛؟؛* ^ وأوومحآيّ ألتؤ كنآ»اس آننجدؤبمار؛ سثايثائاخ 
(.V١٤٩٩/  ٠٠ ١٨٧٩برقم افأثناد■، نجيل ق الئهاذة ضل باب — الإمارة كتاب مسلم، )صحح 

الضر:

داُبمزاءوبالبث باق آمن كمي الفضيلة، ل دعارته الحرام سجد المٌماية أهل لحّلوا أن ينبغي لا 
الإيهانأهل يدانون لا فأصحا-بها والخثر، الإ أعهال من كانتا وإن والعهارة الثماية فإل اض، سبيل ق وجاهد 
الحكمإل :بمدبمم دلا أمالهم ي الحق إل الفثالمتث القوم ثtي•ي لا وافه المقدار. وشرف علوالمرنة ق والحهاد 

ضرهم.أعال ق العل.ل 
فضلنالوا فالدين ااظال؛نت المشركن مع استوائهم عدم بيان إثر فمالهم مراتب سبحانه بهز نم — ٢٠
همالجاهدون الهاجرون المؤمنون وأولثك كرامة. وأعظم مرتبة، أعل والمال الشي بنومه والحهاد الهجرة 

وعمرالحاج ض وإن الثلأيث،، الممات ئاوْ منتجبُأ يكن لر مى دون وكرامته، اطه بمثوية الفاترون 
الجرام.السجد 

والاسباطات:الفوائد 

الإّلأم.بنشر تعال افه كلمة لإعلاء الجهاد؛ افه شؤع ١- 
كأنبمصالجها، بالقيام والاستقلال عليها، الولاية هي اجد للمالمشرين عن المنوعان العإرة ٢— 

والبناءالحجارة كنخت، فيه، ولأيه لا عمل j الكافر استخدام و\وأومافه. ليسجد ض الكافر يكون 
لرإذا أوترميمه، ببنائه أوصى أو ه.سجدبآ؛نا0، الكافر من يقبلوا أن ورلمسانمن ذللث،. ز يدخل فلا والتجارة 

ضرر.يكنزنللث، 

الدنيا.ق عنهم تصدر الش الجث أمال عل الاخرة ل للمث.رك؛ن لاثواب، ٣" 
أنمسجد.آ بض لمى ينبغي وأنه اجد، المتمارْ ق الرغيب، عل ه إلاأقم بمش ووؤ ةولهت دل — ٤ 

والسمعة.الرياء يقصد وألا ق؛تائه، فه بقلمي 

-٠



التوياسورة 

لأثهوالد؛ الخثر أع،ال من آخر عمل أي من اف عد أفضل الإي،ان ْع الخهاد أف عل الايات لثن ٥— 
طجن،عملتن كانا وإن فها الحرام المجد دعارة الئقاية وأما اف، كلمة إعلاء بقصد أوالمال، للمس تدل 

الخهاد.مثل الدرجة ق ا لسأما إلا 

حنإدمحتث>^٦ثمث. ثيث فبما ثم وحقت ؤثبقبج(رث4َمححممحيثثورءئ>تي 
آؤتةلاثقخدوأ أهن.^١^١ يتأت، عظيث. أجي ونثثآ أبدأ"إنأقف 

وآئزإنَةفالظلثوث> ئت( ثأونيك موثهريملإ ومن إي٠آنكثغأآلخقمريمئآلإيمي 
عئشنزكادهايبمثتآ آدأردثثزم\ وأتن؛ل وعط وإ-ْوثم وآقآوًظم ءابآوم 

يمحث<حئ هرثثوأ شمه، 4 وجهاؤ قيمئ، آش مرتث> أحبأبمظإم تتولها 
وممًًءثثر-ك *ّولإن 4 آقم ش>رءظلم قني أنو^؟ آلثسقتح لأي؛دىآلمم ؤأقث 

؛،؛=^^آلأرهرب>٤٤سكاوص_اقث عنا؛=ظتلم كنفي( ۶ لممجثغءظ؛إَئتق=ظلم إد ■حإؤ 
وهمترت وكتم م نحت يما 

التمثرت

١YY-Y - علكتابه ل ربمم تشرهم فقال: الثم، الفوز ذس، سحانه فشل الشم الفوز ذكر لما
وجنامت،محخهل، يشوبه لا لدنه، من ورصوان مته برحمة الموهمتا، جمن ملائكته لسان وعف قو، رسوله ان ي

عندما إل أبدا. فيها خالدين كومم حال وكإله، عثلمه عف يزول لا نمم فيها لفم الأمار، تحها !، ٢٠لحري 
الكرم؛ن.لعبادْ ومنحه به، ئقصل الذي إلااف قدره لايقدر العمل، وصالح الإيان عف الأجر من اف 

اقتصربعثرهم، المرة من أعقلم والإخوان بالأباء النصرة وكانت، المناصرة، الموالاة محط كان ولما — ٣٣
بافوالشرك الضلال، >يق اختاروا ئد كانوا إذا أنصارأ، والإخوان الأباء انحاذ عن الومتتنط فنهى عليها، 
بوصعهمو-بماءتهم، هم لأنفالفنالون هم لم التولون فأولثلث، الخال تللمثج عف وهم يتولهم وس تعال، 

العداوة.محل ق والمودة الثراءة، موضع ق الولاية قدوضعوا فهم موضعها، غثر ق الموالاة 
أننبيه. فأمر ذللئ،إ سس، بيان إل انتقل بالإيإن، الإخلال من حالهم إليه وصل ما مح، أن وبعد -  ٢٤

والعشثرةوالأزواج والإخوان والأبناء الأباء من وشهواتبما الدنيا حفلوخل مصلون كنتم ؤإن لهم- يقول 
قالأبدية عادة الأنو!ح عليه ويديم الذي سيله ل والحهاد ورسوله، الله حب عف والتجارة والأموال 
منالخارجين القوم بمدي لا وافه آجلا. أو عاجلا بكم محل اض بعقوبته اطه ياق حش فانتفلروا الأخرة، 
الرين.حدود 

-®.U-



ّودْاكوبة

القدرة،موانع بعض عن غفلتها صكرة ممبها ما الئرور؛الكثرة من التقوس يعص ل كان وئا — ٢ ٠ 
آماكنل — المؤمنون أيبما ~ الد نصركم ولقد الؤمت؛نت عل فامنن ذللمثج عل دليلا ح؛؛ن قصة تعال اف ذكر 

شلعانواحد صعيد ق دهم أنتم فيها تلمتقون ومشاهد عدوكم، لقاء عف أنفسكم فيها يوطئون حرب، 
كثرتكم،فيه أعجبتكم الذي لهواليوم حتين، يوم ق أيضا ونصركم لدسه، ؤإظهارآ للمحق إحقاقا والأزال؛ 

فلم، ٠٠٧٥من اليوم نئيث، ُرن ٠تكمت قاتل فقال، فقط، ، آلافأربعة الكافرون وكان ألفا، عسر اثني كتم إذ 
ملجأتحصنوننحدوا فلم الواسعة، الأرض علميكم وصائت، الأول، الخولة العدوق فغلبكم الكثرة، تنفعكم 
ّنهرمغ،•منكم فريت، فتول( ب، أنفسكم 

والأستتياطات،تالمواتي 

الإحسانمن ذللث، ق لما ه، ربهم ؤ ت توله إل ه رقهم ؤ ت٠الت قوله ي التبشير نل أّ- ١ 
بصيغةالخلألة اسم إل التبشير ؤإستاد يبشرهم. الدي هو مصالخهم ؤ والناظر أمرهم، ماللث، يأن إليهم، 

لم.بدللمثج السرور إدحال ونحيي علميهم، الخيرات، بتعام، موذل للمتجدد، المفيد الضائع، 

لأفه؛ بمعميتويختي<دمحتي ^١^ فوله ق الخنان، عل الرضوان محدم ٢- 
الثمرة.هي والجتة هوالغاية، ولأنه الخنة، إسكامم من أعظم العبا عن افه رضا 

الرأيأهل لأمم ه، آؤلثة إحمتذإؤيإحودكم ؤلاثقخدؤأ تعال: قوله ق والإخوان الأباء ذكر ٣- 
لاباتهم.نح الغالجؤ ق لأمم الأبناء ولريذكر والمشورة، 

وهمالمحبة، ذكر لأنه ه، زإ.ميةتمحإ وأ؛ثآو»ظلم ئقإنَكاذ،^٣' ؤ تعال: قوله ق الأبناء ذكر ٤- 
الذينلأيم الأباء؛ وميم والمشورة. الرأي منها المقصود لأف يئ.'قروا، فلم تبالها الأية بخلاف، بالض، أعلق 
بالقلوب•أعلمح، لكومم يالأيناء وئك، وحثهم، 9أمض برهم بجبه 
المحبوبين،س الأقوى إرضاء يقتض المحبة ل والتفضيل التفضيل، عف ه دؤدص؛إ التعبير أفاد - ٠ 

العلاتقتلك محبة تقديم نتيجه التهاون ذللئ، حعل ْع الدين، بواجبات، التهاون س تحذير التعبير هذا ففي 
اف.محبة عف 

أنلإظهار تناطندكث؛زمه، ةثتءطلمآئفي لثن ؤ تعال: قوله ز افه؛الصراحة إل المر أسد ٦- 
وهيالدنيا، من أخرى حتلوظ وفيه الأخرة، حظ فقيه الدنيا، حفلوظ بعض موت، كان ؤإن افه، محقن إيثار 

اللهفضل من وذللت، أسائها، اعتداء س الأمة وحماية والغانم، المسلمة، الخءاءة تأييد من فيه بط الصر حخلوظ 
الدنيوية.علائقهم محه عف محبته إذآثروا 

.،م.ْ-



التوةصورة 

أمرامتثال عتل المر بحصول العزة من فيه ل، الخروب؛ أيام »ين من بالدثر حنين يوم نحصيص ٧— 
الإيثايينلخالش وشاهد مثل ففيه الامتثال، عل العاحااة ايفلوؤل إيثار عند الهزيمة وحصول ه، ورسوله اش 

الذكويين•

كامه،الناب افه ح الأدب ق حهكهم عل تنمه ه شءثءظ؛إلكتيءظم وإل تعادت قوله ق ٨" 
كثرتكم.عل تعتمدوا أن لكم يبغي كان ما أي؛ 

•اللحق ي كا حمحن، غزوة موغ خريطة ينظرت ~ ٩ 

آق.مكت>ئروهثاوعدب ؤ جودا وآننث آلثمحمحبجى وعق و^٣^٠ سكثه> أرلأس م ؤ 
ععؤروآقم يكتآء ثن و د;إلك> بمتد مى آئث ثؤث و؟ثث آصتيى حرآء ود؛للك َةتروأ 

تثآلمحا:ا اكذ صآك;ا:وأإقاآلثحثقثتفادئتءأ 0 قبمق 
عيئآهة سظلآإُى إن همبميي2 من آممه املإو مزق عثئد خعثتر ؤإف هتشدأ عيهم 

كءآقثئ _يزن ه آ'ص ش % أقن لامحزث قنازاآوث 0 محص 
وهميد ءن آلجررة بمئلوأ ء آؤ؛ب1ثتث■ ين أدحؤ دمث وث'يمحنورنثت> ووحوخ؛ 

صنغتحك0ه
■المر 

أصحابهقووعل رسوله عل لدنه من سكينه تعال الله أنزل العركة، من الأول وبعد؛"بمولة "٧٢— ٢٦

وأزالروعهم، فأذعب الصادين، الومت؛ن سائر وعف الشهباء، يتعليه وأحاحلوا معه، ثبتوا الدين ا،لؤمتين 
إليهاعاد بإ قلوبكم ق أرما وجدتم بل بآبماركم، تروها لر محنية ملائكة كية الهدْ ح وأنزل حيدتمم، 

قالكاقرين جزاء هو وذللت، والأمر، والثتي بالقتل كفروا الذين وعديبح المأس، وسدة الخآش رباطة من 
التعدسؤمدا يعد اطه يتوب ثم عليه، ؤيقاتالومم أهاله، ويعادون الإي،ان، عف الكفر ينتجون داموا ما الدنيا 
الشركخهليثامت، حم محط لر إذا الإسلام إل ةيهق-رم الكافرين، من يثاء مى عف الدنيا ق يكون الذي 

منمنهم سلف، عيا يتجاوز لهم وهوغفور والتكدس، الخحود عف تلوحم؛الإصرار عل عئتم ولي وظل،اته، 
وابزاء•بالأجر ينئيهم عليهم، ثممصل بمم رحيم والمعاصي، الكفر 

ؤإحكاممدافعتهم ي العلة بر والرهبة، الرعية الخكم وبيان والنواهي، الأوامر ي تقدم ما — ٢٨
ممكنوهمفلا ولايتني، لايضر ما باش يشركون والاعتقاد، فاط. أنجاس الشركن أى سبحانه فيهم، مقاطعتهم 

_آ.ْ_



التؤيةسورة 

الأقوات،جلب قلة س ممرأ حفتم ؤإن الحرام، الجد يدخلوا أن ~ الهجرة من التامع — العام مذا يعد 
منيكون ب،ا عليم إله بركاته• من النه يرزقكم فوف الشركون، بجلبها كان اش النجاران وصردب 

ليس•أمر من لكم يشرعه فنا حكيم والفقر، الغتى ق أمركم متقل 
يالبعثيؤمنون ولا له، شريلث، لا ريا ياف يومئون لا الذين الكافرين يقتال الومتين تعال اف يأمر " ٢٩

لمابمخبخون ولا والريا، والخمر الحرير ولحم اليتة من عليهم ورّوله اممه حزمه ما بمشون دلا والحناء، 
صادرةتكون أن بشرط مقهورين، أذلاء الحرية؛أياد؛رم إليكم يدفعوا حتى والنصارى اليهود من افه، شرعه 

عنهم،و١لدءاع وخمايتهم، تأمينهم وحج، الخزية أعطوا فان يرهقوا، ولا يفللموا فلا وثعة، قدرة من 
الما بتكليفهم وإرْاقهم ظلمهم وبمرم اواة، والميالعديا ومعاملتهم دينهم، ق حريتهم وإءهلاؤمم 

بمليقون•

والأسياطاُت،:الفوائد 

تتؤيه؛شأماه ؤ ت تعال قوله ق صميره إل ؤإصافتها اض، بانرال الئكيتة تعليق — ١ 
يمحصحملت، ؤإنٍا ظاهرة، ومقدمات أسباب لها لست، للمادة، خارقة ثكية أما إل ؤإشارة ويركتها، 

الومتين،يكر قبل الرمول، ذكر همدم ولدللثح جق، لنبيه كرامه وتكؤينه، افه تقدير 
إلللإياء القاف؛ بالجرور الفعل تعليمح، بجديي- عل نبيه الععلفإ ا حرفبعد )عل( حرف إعادة ٢— 

وسكينةبالمر، وثقة معه، الذين لمين العل اطمئنان هوسكيتة اار،وا، فكيتة اإكيتت؛-نت يئن التفاوت 

والخوف.الجميع • ١٠؛وشجاعة، ثبات سكيتة المومتين 

•الله إل تاب، مى كل عل التوبة بجد-د لإفادة الماصي؛ الفعل دون ه؛الضارع آقث ت٠التقوله ٣- 
الكأنمم حش بالنجاسة، اتصافهم ل للمبالغة ه قص ؤإئثاألثذجءتث قوله: ق الحمر صيغة - ٤ 

ذللئج.إلا فم وصم، 

الحرام.الجد المشركون يقرب أن عن المسلمين ثينر هتقتمي ألمتحد قوله'ْ~ 
الفقر.من خوف فلا المؤمنين، بمي موف تعال اف أئ متقبل إخار ( ٢٨الأية)ز ٦— 

أي:للمجاوزة، قيه ^ ءن وؤ الإعطاء، عل للتنصيص ه ؤسلوأ لمعتي تأكيد ه عزتي ؤ قوله: — ٧ 
العضيل• والراح الجزية• من الحال، الجرور ومحل فيها، الحوالة ولا إرّالها منهم يقبل ولا يمم، بأيد يدفعوها 

إعطاتها.ق ولا.؛ازء؛ر، ممتنعين، غير يعطوها أي: 

يقولون:الذ.ين الخمهور حا ١ستدJ ه ألحربه ثثوا مق ١^١٢^^^؛، ءيمج تعال:قوله ٨— 
قتالهمإلا فلم غيرهم وأما منهم. إلا الجزية أحد ين-كر لر افه لأف الكتاب؛ أهل من إلا الجزية لاثوحن• 



التوبةسورة 

أخذ٠ النثي فان ديار ق وإقرارهم ابرية أحب ل الجوس الكتاب بأهل وألحق سلموا، حتى 
(.٣٣٤;العدى )نقيّ المجوسمي. الفرس من عمر الومحنثن امثر أخذها ثم هجر، محوس من الحرية 

مثهحِأقيدإ.للثت> أآِل أشسح هائيآتهودعيرآئأووؤ 
يؤدآءظوك<أك أقه ئشنئهئ مثأ ين يكمثوأ ١^٨؛< من متثهثوث يأمآؤط 

رمآًيم آتى ؤآلعسيح أش دوب تن ^^ئهم آثثثدوأ و؟ 
ئا,يحوى0

أو؟^J^قنذثويك^ حقيث ونز زوهُ سؤ ويأؤى أمحوههؤ زرآئد يقيثوا أن يتيدرنى 
حمْ'ًًهإوءوؤ أليي عق آلم.ؤْلهرص آلهندئ آرسدرطوقث هوأللكأتج 
4?3؟ ألثئتبجث 

التشبرت

لمايافه أشركوا فاليهود مشركون، وأمحم بكشهم والمحارى اليهود الترام عدم عن تعال افه بجر - ٠٣ 
بأفواههمافتروْ القول ذللث، اطه. ابن عيسى المسح أن ادعوا لما به أشركوا والنصارى افه، ابن عريرأ أف ادعوا 
بناتالملائكه إن قالوات الدين قبلهم س المشرين قول القول هذا ق شابهون وهم علميه، برهان إقامة دون 
الباطل؟إل المح، الحق عن بمزضن كف اض، أهلاكهم ^١^١، ذلك عن اض تعال اف. 

محلونافه، دون من أربابا فجعلوهم وعثادهم، وأنيياتهم الئلو؛علعاتهم ق والنصارى اليهود بالغ " ١٣ 
معإلها مريم بن عيس المسح الصارى وجعل لهم، افه أحله ما علميهم ومحرمون عليهم، افه حرمه ما لهم 

يهيشركوا ولا وحده، يعيدوه أن إلا مريم بن وعيسى وعريرأ النصارى وعباد اليهود عناء افّ أمر وما الثه، 
ألوهيتهق شريالئs له يكون أن وثقيس سبحانه ئنزه سواه، بحق معبود لا واحد، إله سبحانه فهو شيئا، 

إذنه.يدون التشرح ق الرومحاء بهناعت ربوبيته وق معه، بجرم بدعاع 

بالطعن، رسله جح به أرمل الذي الإسلام دين وهو افه، تور يطمثوا أن والنصارى اليهود يريد " ٣٢
صارحش التشرح س الرؤساء لهم ابتدعه و؛ءا والسح، عرير ق الأقوال تلك، بمثل بالباطل عته والصد فيه 

الخلقإل أرسله الذي قق، التبيثن خاتم محمد ببعثة نوره قيم أف إلا افه ويايى عندهم، الشرك محش التوحيد 
ماهيه فم وق، الزمان، أحر إل حققتها وكمل دائمة، معجزة ~ القرآن وهي، " المجرى آيته وجعل اجعين،، 

الدين.ظهور الخاجدون ولوكرم البرهان، يؤيدها عقائد من إليه محتاحون 

٠٥



التؤيةّورة 

الحق،والدين بالهدى الأكمل رسوله بإرسال النور؛ هدا إتمام تعادكفل إثه ^ ١٠٥نوره إتمام بع، ثم " ٣٣
الحق،بدين ارنيي؛ن حاتم ممد إرسال من الغاية ذكر ثم اخر، سيء يتعلله ولا آحر، لمح، يغثره لا الدي 
وايالطائ،،والسيادة والعرفان، والهداية والرهان، يايجة الأديان حح عل شأنه ويرغ الدين، هدا لبمل 

أنوفهم.رغم ثمدره اف فإف ذللث،، الشركون ولوكره 
والأساطات:الفوائد 

وعاري>ؤ ت تعال فوله ل للتصارى اف ابن السح بأن لليهودوالقول اف ابن عرير بأن إستادالقول ~ ١ 

شووماؤ، متكافلة مد الأمة أف ^٠٠ بي ه أش أنل ثتيرآمتآووةئبآلهتثنك،آلتسيح ألتهود 
يمحرهلر رذا يعضهم يفعله الذي والنكر حلتها، ق تأئثر له يكون أوالخهاعات الفرن، بعضر يفعله فيا العامة، 

كلهم.به يواحدون ويزيلوه، حهورهم عليه 

مندليل مدا »j، 'هًًًقمروأ ءوث،أؤما ؤثثتنهءوتح> ت تعال فوله ق — الله يرحه العربيا~ امح، قال ~ ٢ 
عليه؛حمج لا - به يتدئ أن لأحد محوز لا الذي - غثره ئر عن أحثي ثى أة عل وتعال مارك دبنا قول 
فإذاأحع.، به تكلم ما ربنا ولوثاء منه، ذللث، يمع فلا عليه، والرد له، الاسعفنام معنى عف به ينهلق إن،ا لأيه 

عليه؛الحجةوالرد واللسان، إنكاره؛القلي، معنى عف عنه بالإخار أذى فقد به، الألسن إتللاق من م،كن 
(.Y٩١٣/ )احلكماكرآن: والرهان«ا 

مخاولةأف إل إشارة ه ررآش ؤيتيدرث ت تعال قوله ن، الحلألة اسم إل النور إصافة ٣- 
مرادهم.لايتلغون الحاولة أصحاي،تللث، وأي عسثؤ، اؤلفاته 

فكيفالنور، ثمدا رسوله أرل غثره لا هو ت أي نمر، صيغة ه آرسزرثوقع, هوأيركت\ ؤ قوله- ~ ٤ 
يطفثونه؟معانديه يرلث 

اليهودعليه ما ؛أة وتعريضا بقمله، تنوحا ه الحي ويبرأ، لألهمدئ ؤ ت بقوله الإسلام وصف، ه— 
حق.ولا حدى ليي والمارى 

بممرخم.فلاتثلثون لابالكثرة، افه بمر تكون إنا الغثق ان الايات ق هق اقه أيان - ٦ 

حسرةأشد الإسلام دين فيهور لأي ه؛ تعال: قوله ؤ، الئركغ، ذو ٧- 
فلمبمم واستتصروا عليه، ت، للتألالأمم ودعوا وعداوته، ؛معارصته ا؛تت.ؤواالدين لأقبمم أمة؛ كل مت، عليهم 

الإسلاملأر الشركين، ديار وهي الهرمحب، حزيرة ل كان الإسلام انتصار مف؛اهر أم ولأن شيثآ؛ عنهم يغتوا 
الأحرى.الأديان خميع منها وزالت، عليها، علته 

.٥١٢.



التؤيةسورة 

ألنشالكائن قآقرنأت>د واص آصاي يى طبجإ ١^:\ثوألن 
أشسجيل ؤ( ولأينقموما ؤأكصثة ألدهب يك؛خوركن> ضكيل^لؤمكن ويصذوركث> 

ثجومميهاثبماههم إءك جهئتِ ناي عقهاق نحنى بجم . آديِ مدام، مثقتهم 
آلشيؤيوهدهدْ ?^ا ذعؤووحك< مآَقم ق؛وؤإ' لأدمستؤ ما»=كرنم هند١ دءلهوؤخم 

•ممذ:لكئ نأ'محبجآ ٦^؛^، ق؛ثلق أشأنماظتءعفيًص،أم 
د=قثاَةثة اكيكيرت> ؤقؤؤأ آمتهظإ فعس ظنمأ هلا ألمم ٢؟^ 

^محغيئتيلجسخأقسثأ
لهثِسوءآذلأمهتثت، حثرم ما ئتيوا أثه خثم ما عسده عاماِثواهألءوأ وهكهيموذك عاما تحوثثر 

ملإدا هؤ ثا  ١٣١^أؤمك< يقآمهثا . آل=قنيخث، ^٠؛ تهدى 
فماآلاخرو ممى ألوئ_ا إلحثزة أدا٠نيرإقأمح؛نيأآرءتي_شر سيزأس ف، أنهريأ يؤت 
إلاكيلأؤأهآويخرْ الدتتاؤ، آلكثيوق تقع 

تالنزول سسب — ٣٤

محت،: هدا؟ قتزلاث، أثزنك، U له: قتلته ه، ص بش  l1^١ ؛، ص؛١٧قال دم، نن نني عن 
قاله أش ولأينفقوبا1،تثيل والنصثة هيتحكتأللهب ؤداك؛تتت ير ومتاوثه آنأ قاحتتمت، 

(.٤٦٦•برقم الضة، سددة الشتر، كتاب، الخاوي: دفهم•)صحح ذن١ ثرثت قئلئؤ: الكثام،. أهل، نرلث،ق قئاويه: 
المرِ>

تتقمآمنهم؛ كثير حال ذكر افر، دون مي، أربابا ورمامبمم أحيارهم انحلوا الكتاب أهلي أن >؟فؤا ذكر لئا 
بإوعملوا ورسوله افه صدقوا الذين، فخاطبه تعظيمهم، يبهم، لا هؤلاء مثل، وأد لهم، وتحشرأ شأمم من، 

شرعي،حؤ، بغير النامي، أموال ليآحذون التماري،، عثاد من، وكثيرا اليهود، علياء بأيكثثرأمن، لهم، اش شرعه 
الا.م،ؤإغراء الشم،، خاصة j، الحث، الدين، متابعة عن، النام، يمنعون وهم وغيرها، بالرشوة يأخدوما فهم 

أيها~ فآحيرهم ركاما، من، عليهم محس، ما يودون ولا والفضة، الدهس، محمعون والدين، عنه، ؛الإءراصر، 
موبع.عذاب من القيامة يوم يئوءهم ؛،ا — الرسول 

-٥١٣-



التوبةمحوره 

علوضنش حرارما اشتدت فإذا جهنم، نار ي حقه ومنعوا حمعو0، ما عل تجس القامة يوم —  ٣٥
حمعتموها،الم أموالكم هي هذ0 التوبيخ: سل عل لهم ومال، ظهورهم، وعل -بموحم، وعل جباههم، 
ولائودونحقوقه.كنتمنحمعون، ما عامة فذوقوا فيها، الواجبة الخقو3، ولريودوا 
اللوحل افه أثبته فيا أكثر، ولا أقل، لا شهرا، عشر ايا وقضائه افه ذكم ز طن الشهور عدد إن - ٣٦

فيهناممه حؤ؛ ■^٢، أشهر أربعة عشر الاثتي الأشهر هده من والأرض. موات الحلق ما أول، الحفوظ 
العئليمالخثر ذللث، ؤ )رجب،( وهو قرئ، وواحد الحرم(، الخجة، ذو القعدة، )ذو تردت ئلاثه وهي القتال،، 

الخرمالأشهر هده ؤ Jذلالمو١ فلا المتقيم، هوالدين منها أربعة نحريم ومن الستة، شهور عدد من المدكور 
أنواعلموا حيعا. يقاتلونكم أمم كيأ حميعآ، المشركين وقاتلوا حرمتها، وهتك فيها، اكتال، أنفكم؛إيقاع 

يغلبهفلن معه افه كان وتى والتثبيت،، بالنصر عنه ض ما واجتتاب، به، أمر ما بامتثال يتقونه الذين ْع اممه 
أحد.

قالعرب يفعل لكن كا ~ مكانه وجعله الحرم، غثر شهر إل الحرم شهر لحرمة التآحيد إئ -  ٣٧
الدين ٠Jالشيهلا ١٦٠مل.الحرم، الأشهر ق بحكمه كفروا إذ بافه، كفرهم عل الكفر ق زيادة - الخاهلمية 

الحل،شهور من شهرآ به فيدلون عاما الحرام الشهر محلون يثة، الالنتؤثة هده لجم شى حين باطه، كفروا 
إلاشهرأ بجلون فلا أعيامحبما، حالفوا ؤإن افه، حرم الش الأشهر عدد ليوافقوا عاما؛ تحريمه عف ويبقونه 

الأمالالشيطان لهم زين ومحالفواحكمه، الحرم، الأشهر من اف حزمه ما ؛، jJJijفثحلوا شهرأ، حزموامكانه 
كفرهم.عف المزين الكافرين يوفق لا وافه الشيء. من ابتدعوه ما ومنها فعملوها، السيئة، 
أبمايا افه؛ رسول عن نحلفهم عف عانهم عللهم، جع وأزاح الحهاد، أمر سبحانه اطه بع، ولما — ٣٨

عدوكملقتال افه صبيل ق الحهاد إل دعيتم شائكمإذا ما لهم، شرعه بإ وعملوا ورسوله، افه الدين 
عنعوضا المتقطعة، ولداما الراظة الدنيا الحياة بمتاع أرضيتم مساكنكم، ف الاسقرار إل ؤملثم تباطآتم، 

حقير،إلا الأحرة جتب، ق الدنيا الحياة متيأ ما سله؟ ق للمجاهدين اطه أعده الذي الدائم الأحرة نعيم 
عقلتم؟عل وحقثدأ عف؛ا3،، فانيا ختار أن لعاقل فكيف، 

والأستتباطات،:الفوائد 

الدين.متاوأة عل والتألبح الميالأة، من للإسلام الكتاب، أهل يضمره ما القيام؛كغف، صرورة — ١ 
تعال.افه سبيل عن والصد بالباطل، الناس أموال أكل تحريم — ٢ 

افه.سبيل ق وإنفاقه زكاته، احتساب، دون المال اكتناز تحريم ٣— 

-٠١٤-



التوبةسورة 

الومنترك ربإ الخال هذه ز فإنه الكمار، كال صد ولاميهأ والطن، الر ق اش تقوى عل الخرص - ٤ 

ال.ءاريين.الأعداء الكفار معاطة ي الطوى 

ءقيمحإت تعاق قوله ز حميعهم دون الكتاي، أهل من ممر إل الخكم وتعال بحانه أمحتد ٠— 

•مهم الخالخ؛ن يجود من بجلوا م لأتمم ه؛ وألمحاي آممحاي يرثث> 
تعلقلعدم ه، ؤلمبجيمحاؤ،مجمقن ؤ المجرود إل للمجهول المسي الفعل جهو اش أسند ٦- 

لالش الفلرب التمكن؛معتمحى ْعتمح، أمكي ثم تحمى، التي موالنار إذ لغلهوره، المحمي المفعول بدكر الغرض 
جهنمإل النار وبإصافة النار. ز وموصوعه اكار عليها محمسه الأموال فصارمحت، ه مافي-جهئر ي، ؤ ت قوله 
إتباذ•ق وايالغة اليلاغة من بديعا تركا فجاء الحرارة، ق نار أشد هي التي جهنم هونار الحم أن علم 

عللالذي الفعل لأ0 الأنتفاع؛ يقصد مؤذنة التءاJل ولأم والتغليظ. للتتديم ه ؤلإثمشآؤ فوله: ٧— 
الكنزبيم آل فلط ومتها، راحتها به يريد لأثه إلا ه نقلأجل شينا يقحل وهولا الخ١ءد-،، فعل هوْبن ؟٠١ 

العذاب،.أع من مضاعفة أصعافآ كان بإ والفضة، ال،وم، من يه انتفعوا في،ا وحسزوا خابوا الأليم إلالعياب، 
هتوبيحوتنديم.مامحآمحمدث، ؤ*يومأ وجلة 
التوارحوصط العساداُت، أوقايتتج لمعرفة القمرية والشهور الأيام عدد ليعرفوا لء؛احْ تعال اش تبستر ~ ٨ 

قوالأرصى موامح؛؛، البخلق حلقه افرز الذي هوالقمر الأشهر هدْ ومحور والأخروية، الدنتؤية لصالح ال 
)ح(يومواحد. 

يومق حلقوا فقد والأرغى، موامحتر الخلؤ، يتارخ القمر خلت، تاييح ايران الأية من يتنبط 
)ح،ه. نفالتاؤيح ز حلمت، أيضا الشمس أن فيتتتج الئمص من ضوءه يستمد القمر أن وبإ واحد، 

_ْاْ_



التوبةمحورة 

ثثقة% واوْظلم ثمقدو آلث ، ١٧ثنيبمم فثوا ن٠ 
ْكمحوأممإذ محث فثن ثقلا شوفبث©للأ ؤ طع 

ئأن_؛زلاأقثثعنثا آقث لامحرذإره إذيثقول هماؤذآلماي_ لذ أنق داؤتح 
ءًكمروأآقمحتتث< ْءقلمثث و-جمَل ئتوهثا ثم يجزم وآكثثْ> عؤه 

ؤبمؤدوأويئاي ؛٠^٥١ أنفثوا مطع:أُّوأ' ^^ثأوآس آو ؤحكلمه ألقنل 
مٍثا-مصا .لؤكان ثثثوث خثدق؛ؤتمإنَققن د;لت؛كو آس ؤ،يخثلإ أتلأإهًظم 

فحقأن_تظتا ر يآش ال1قة ي _ نق؛ئ لابنة ةاْثا ذع 
حئثهر تق ؤ لة عنلى آه عدا ؤ؟ قمبج0 إثأم بملم وآممه ثتيظة تج 
.هآوتكذبخ< وكنئن للشأقبجىثثم_أ عثأ 

الفمم^*

منأحز أنواع عل بناء ابهاد ق دهمهم ثواب ق الترغيب عل بناء الخهاد ز يخقآ دهمهم لما — ٣٩
بالقهراض يعانكم عدوكم كال اض؛ سل ز للجهاد - الؤْتون أبما - تممروا إلا للدواعي: القؤة الأمور 

بمخاككمشيقا مروه ولا نفروا، للجهاد استقروا إذا ف، مهلٍعين أقواما بكم محيدل وغيره، والإذلال 
ديتهمر عف ئادر فهو ثيء، بمجذْ لا مدير، ثيء كل عل دالي إله• الفقراء وأنتم همكم، فهوغى أئزه، 
دونكم.من وث 

يعينوه،لر أد أعانوه — دينه أعداء عف — بنمره التوكل تعال أثه لهم فأبان اُبمهاد، ق ثانية دهمهم ثم — ٤ ' 
للجهادلدعوته وسجسوا قو، اض رّوو( — الومتون أ-بما — تمروا إلا الأوةارت،ت أشد ق ؛4 نلاائs فعل وقد 

ثورغار محا كانا حغ، لها ثالث لا ه، بكر دأبو هو الثركون أحرجه حض افه نمره فقد اف، يل سق 
حافحض الصديق بكر ر لماحيه افه. رسول يقول حين عنها، يحثون كانوا الدين الكفار من 

وآزرهرسوله، ئل_، عف الهلمأنيتة اف فأنزل ونمره، بتأييده معنا اف إى نحرن لا الشركوزت يدركه أن عليه 
وافهدانا. العليا هي افه وكلمة الفف، الشركين كلّمة وصم اللأتكة، وهم تشاهدومم لا يؤيدونه، بجنود 

وشرعه.وقدره تدبيره ي حكيم أحد، لايغاليه وملكه، وقهره ذاته ق عزيز 
الالغ•ى الخازم بالأمر أتبعه استنفرهم، حين وتئاقلوا الرسول، ،ع ينقروا لر من يوعد أن وبعد — ٤ ١ 

أبما— سروا فقال: الطاعة، وئزك التخلف، ق لأحد عذر فلا فرد، كل عل العام الممثر فأوحّي، فيه، هوادة 
وأنفكم•بأموالكم افه سبيل ل وجاهدوا وثيوحآ، شبابا واليسر، المر ق افه سيل ق للجهاد — ا،لومتون 



التؤةمحورة 

والتعثقالقعود من والأخر6,1 الدنيا الخياة ق نفعا أكثر والأنفس بالأموال والخهاد اض مسل ق الخريج ذلك 
عزلا فإثه الدنيا ق وأما العدل، ويقيم الخق بتصر إلألتى معادة فلا الدين ز أما والأنفس، الأموال بسلامة 
تعلمونكنتم إن حاحه، و'قنح العدو وميالة مي الي والعدة الحربية بالقوة إلا لها ميادة ولا للأمم 

العمل.عل سعث، عنا 

ذلكأتح وتثاقلوا، تاطووا منهم فريقا أف وبى اش، سيل ي الخهاد ل بحانه رهمهم أف وبعد " ٤٢
ليأينالقعودوالتخلف قوز وستأذنون4 الواهية، الأعدار ينتحلون وطفئوا عنه، نحلفوا منهم فريقا أف ببياف 
فيهمشقة لا ومفرآ مهلة غنيمة التخلف ؤ ن١فقين L١من امتاذنوك الذين إليه تدعون ما لوكان ت فقال لهم، 

بافهوميحلفج فتحلفوا، العدو، إل لمطعها دعوتم الي المسافة عليهم ؛عدمت، ولكن النيئ، أ؛ثاا لاسعوك 
لخرجنا.معكم الخهاد إل الخريج لواسمملعنا ت إليهم ترمح عندما التخلف ل المافشن من المستأذنون مولأء 

وقدعواهم، ق كاذبون أمم يعلم واف الكاذبة، الأي،ان هده سس—، اش؛ —، ١١٤٠١بتعرضها أنمهم بملكول 
هذه.أيءادام 
ق- الرسول أ-ءا - عنلث، اف عفا المافقين: من عته نحثفح لمن إذنه ق قو نيثه اف عان—، ثم -  ٤٣

قدموها،التي أعيارهم ق الصاد؛نون للث، يتضح حص فيه؟ لهم أذئث، فلم التخثف،، ق لهم الإذن ق اجتهادك 
الكاذب؛ن.دون منهم، لانمادةين فتأذى فيها، والكاذبون 

والامتباطات:الفوائد 

ةفريوتكون لها، بقاء لا ذمارها، نحمي دلا ها، نفعن يدائ لا المح، الأمم بأف اّث نقُ جرت ~ ١ 
للمعتدين.وغنيمة معين، ١١٥١١

الثد.يدة.الضار من فيها لما لأمدالعقامث،؛ الوجبة الدنو،—٠ كبائر من الاستنفار حال الضر ق اكهاون ~ ٢ 

وأماالأفثدة، ما ثهليس التي والخاوف الشدائد أوئايت، ق العبد عل اه نعمة تمام من السكينة ٣- 
وشجاعته.إيهانه وحب الخالق، بوعده وثقته بربه، العبد معرفة حم، عل تكون 

ذهابهق يسعى أن — بالعبد نزل إذا " الأول أف ح الصديق؛ن، اف عباد لخواص الخزف يعرض قد ٤" 
س،زيمة,موهن ككلب، مضممه خائه عنه، 

كلهمامعين للممعلوما اكاي لكون ه؛ آمتي قايتتن ؤ تعال؛ فوله ق الئاي هو مى اسم يذكر م ْ~ 
العدد.قلة مع الصر هدا تعفليم القصود ولأف ، ~ ه الصديق هوأبوبكر و ~

-٠١٧-



التويةصورة 

يمظقلكن الشركن أمر أل ه=ككرتجأ آلذيتثث■ ؤوحمث.ل ت قوله أشعر ٦— 
خدفمورّوله اض ثا1وا U وممهم والذكاء، الرأي أهل وفيهم ممر عدد أصحاب لأمم والشدة؛ القوة 

ممل.علوإل من حالهم وهلم، اش، 

الذينكلمة عن أحم ئا لأنه للكلام؛ التدييل بمتزلة صآلمة ؤت،ظئآنيتصه ٧- 
لرولذلك، للقصر، مفيد الفصل فضمم وشأنه، افه دين ق انحصر العلاء أق أفاد مقل، صاريت، بأما كفروا 

مناُبمنل به يشعر لما عليا، اض كلمة جنل افاده القصود ليس إذ كفروا، الذين كلمة عل افه كلمة تعهلف 

ومقصورعليها.لها، العلاءثابت، أى إفادة بل الخالة، إحدامثه 

وكانالقادرون، استفز وإنء^ فتثاهلوا، استنفروا للدين عام ه انفثوا ؤ ت تعال قوله ق القمم ٨— 
غروة•كل ل ملم كل عل النقم وجوب ئوجة الأمر هدا يقتخي فلا الغزو، حاجة قدر عل الامتتقار 

قيالتقم الأمر هو ه ؤآذي-~ريأ فاعل من حالا ه وتمالا •يمافا ؤ تعال؛ قوله وقؤع من ا،لقصود — ٩ 
الأحوال،.جح 
لأهميته،ه سؤيؤ،آمح محأمسمف، آتزلخظم وجنيّددأ ؤ ت تعال قوله ؤ، الأنقص عل الأموال —تقديم ١ ٠ 

المال.ولأنالخهادباضلأبمهيأإلأبالخهاد 

الهلاك.إل يفقئ الفاجرة اليمين —يتمي ١ ١ 

اشلأي عليهم، جدوا0 عدم حال ق ذللث، يفعلون هم أي: حال، ه زآةت'بمثمإٍ ؤ جلة - ١ ٢ 
أنفسهم.هلاك إلا الخلمب من جثوا ما ■قذحم، عل ويطؤغرسوله أي: كذبمم، يعلم 

عقلتمإكرام ل-ثتّه لم ■فلك آس مما ؤ تعال: قوله ق بالعفو بالأعلام العتاب افتتاح -  ١٣
إللياء العلة؛ عن الاستفهام بصيغة العتاب إليه وألقن بالعتاب، يباشرْ أن بالعفوقيل فأحمْ ه، للرسول 

الصلاح.مننه ورجا ئآوثه، ي_ا لإلا لهم أذذ ما أثه 
الملحق.ق كيا سوك، عروة موقع حربملة ~يتفلرت ١ ٤ 

-٥١٨
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تآقثوأسم انييهنر ثجنهدوأ آن آلإحي وآدوءّ أش آؤ؛أث ئتتثذيلف الؤ 
سفيوثامحمحِهمص 

آيمامهمأش >==قميْ ؤوى عد؟ ه آلئ1ثيج درأ وآو٦٥ ؤ؟ لإرددورك ييهتِ رؤ 
إلا-صاكراده؛ ما .مئِ لوثتم؟و؟ آلشعد؛كا مع أمدوأ ؤبمل قق1هلم 

0وتيأتئثأص^ؤصنمثأشبمألّ 
.هءظريك> وهنر آمةأش وشٍ؛ جثثآآآظ ثئ \ؤؤت فك ويثثوأ مد ين 

التضثرا

زالإدذ ~ الرسول أ-را — مناك يطالبوا أن صادقا إي،انا القيامة، وبيوم باق، االومأ؛ين شأن من ليس — ٤ ٤ 
بأموالهموئباهدوا استنفروا، متى ينفروا أن شأمم بل هم، وأنفبأموالهم اش سل ق الخهاد عن التخلف 

معالثح.الخريج من تمنعهم لأعذار إلا تأذتوتالث، يلا الذين عباده من عليم؛ا،لتقين واف وأنفهم• 
الناهقونهم اف مجيل ز الخهاد عن التخلف، ق الإذن ~ الرسول أبما — منك يطلبون الذين إن ~ ٤ ٠ 
يرددونثخمم ؤ، فهم اف، دين ؤ، الشك قلوتم وأصاب، القيامة، بيوم ولا؛ومتون باق، يؤمنون لا الذين 

•لا؛اتدونإلالحق حيارى، 

باعدادله لتآهثوا اف؛ ميل ق للجهاد معك، الخريج يريدون أمم دعوى ق صادقغ، كانوا ولو —  ٤٦
اءالتمن القاعدين مع اقعدوا لهم: فقيل وأهانهم عنه، فأحزهم معلن،، خروجهم افآ أبغص ولكن الثث•؛، 

•والرصى والمجان 

فقال:نحلفهم، من صررأ أكثر خروجهم بأي اف طمأنهم الومين، تجزن قد هؤلاء ، نحلفكان وئا -  ٤٧
منبه يقومون بجا ادأ فإلا زادوكم ما معكم حرجوا إن فهم معكم، النافقون مولأء نحمج ألا الخثر من 

من— أماالومنون — فيكم أن والحال لتفريقكم. النميمة بنشر صفوفكم ق ولأسرعوا الت، ؤإلقاء التخذيل 
منبالذلال؛ن عليم واف بيتكم. الاختلاف، فينشأ بيتكم، ميتشره فيقثل4، التكذي،، من يزوجونه ما إل يستمع 

الومتغ،.والشكوك؛؛ن الدماتس يلقون الذين الئافقين 

النافقونهؤلاء ب، طللقد فقال: باطنهم، وفاد الناهن، مكر من آخر نوعآ ه اف ذكر نم - ٤٨
—الرسول أبما — للثط وصرفوا ولوعوا تبوك، غرو؟ قبل من شملهم وتشتيتا الؤمغ؛ن، كلمة بتفريق الإفساد 
ديتهاف وأعز س،، وتأييده اف، نمر جاء حتى الخهاد، عل عرملثأ ق ئوهن حيلهم لعل ابيل، بم؛ير الأمور 
الحق.عل اياطل انتصار ز كانوايرغون لأمم كارهونلذللثح؛ وهم أعداءه، ومهر 

-٥١٩-
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الزمتون،حمج كا للقتال نخرج لر ح؛ن بالخدر وآحدتا نا، لأنفاحتطنا ئد المنافقون: هؤلاء قال عدو 
بالسلامة.مروؤين أهليهم إل هؤلأءالناهقون ؤيرجع والأسر، القتل من ماأصابم فآصابم 

الذيالملجأ سيدنا، فهوسحاته لنا، اش كتبه ما إلا ينالتا لن الن١فقينت لهؤلاء ~ الرسول أبما — قل — ٥١
الوكيل.ؤينم فهوكافيهم، الؤْتون، يتوكل وحده وعليه أمورنا، ي عليه متوكلون ونحن إليه، نلجآ 

حنثان،عانيتان وهما أوالشهادة، المر إلا لتا يخ أن تتتثلرون هل لهم■ ~ الرسول أبما — قل — ٥٢
بتعازييكماءة أومبملككم، صدم من ساوابا اءة ماءت؛ن: مإحدى اف بكم ينزل أن بكم نتتفلر ونحن 
عاقبتكم.منتفلرون إنا عاقيتتا، فانتظروا بقتالكم، لتا أذل إذا وأسركم بقتلكم بأيدينا 
زسبيلأموالهم؛الإعانة ماطهزمن يتزكتة الإنفاق، العياب، من النافق؛ن يميجح ما جلة كان ولما — ٥٣

ماا؛ان.لوا لهم- ~ الرمول أبما — قل السفر: من به هم أنفليفندوا أقوالهم؛ ق ابمامهم؛التفاق، من خوفا اف 
١اش طاعة عن وخروجكم لكفركم، منها أنفقتم ما منكم يتمل لن أوكرها، محلوعا أموالكم من تبدلون 

والامساطاُت،:الموائد 

المدور،ق  ١٠وخفايا النفوس، وأسرار الغيوبح، عل فهوالهللح اف، عل لانحفى الكاذبة الأعذار — ١ 
الحقائق.تعمية ل وفطنته بدكاته أحد يغرن فلا 

الحق.ميل ق والفا.اء والتضحية المعاب،، ومحابمة الأهوال اقتحام إل صاحبه يدغ الإييان ~ ٢ 
ايمارات،.آفة فالذنوب ا١قلالين؛اونوبمم، أحد الحارية اطه نن ّمن ٣" 

الإي،ان.أصول س الأسباب، انحاذ بعد إليه الأمر تفؤيفس يمعتى اف عل التوكل — ٤ 

زالمعرف، بكمال الوذن الحتص تعريف ه سقطوأ ألفئثة ق، آلا ؤ قوله: ق الفتتة ز التعريف ه— 
هولامتؤآ ؤ قائلهم قال ح؛ن الفتنة من الراد ق مرض وحه فأي مقعلوا، العفليمة الفتتة ق أي: جنه، 

فتتهأراد ؤإن وارنفاق،، بالشرك الفتنة أعفلم ق فهوواقع الدين فتنة أراد فإن يقع، لي مما أشد فيه دفع ما كان 
والمالالأهل النكد؛فراقر فتنة أراد وإن نفاقهم، م الفتتة؛افتضاح أعظم ز وغ س بالتخلف، معة السوء 

مبغوصاللتاس.مكروها بكونه أعفلمثكي ي لغ فقد 
محزنواوهوألا واشيم، الرضا إل ؤ تع١ل: قوك ل - ٦ 

افبأل واثقون لأمم رحم؛ رضا ليرجوا لهم، اطه مدر بجا برصوا وأن ئوتمم، وتغ-هي، بمتوا لئلا يصيهم؛ لما 
محمىعئا الثيء ثغن وأف المحدثايته، لكل شامل اف قفاء أف عل السنة لأهل دليل الأية ول ئمحردينه• يريد 

محال.>4 القه 

٠ ٠٢
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لظ،اف، قدره ما إلا ميسا لا أي: أومعرصة الخلألة، اسم من الخال موضع ق ه هومؤثثا ؤ حملة ٧" 
لمولا،لأ:>ضيى الود لأف الأجل، أد العاجل خثدنا ب ما كاإلا لاممنم، أنه الرجاء ولنا 

هلأب4لجو0هقمثقJترثاس ممال: قوله j الكافرين بدل الفاّشن لفظ اختيار ٨- 
ب،االأنمماع من تأيسهم هذا من والمقصود الكفر. إل الإسلام عن كالمايلن مانوا الكفر، ؤيتطئون الإسلام، 

أموائم.من بذلو، 

يأنونوثُ و/سومحء إس يتقمثوأ أدهنت إلا متيم يمد آن مثعهحّ ما وؤ 
دبئإقما أولت^ ولا أمولهن ئلأ وهمَقنرهون إلا سفموف ة* ْكال وهم إلا 

ينهظمإنم يآش محبجلموث . وئمَكثوف أسم آلدوورهث( آدكثية ف، آيا ائ4تثثأم 

ئمبملوأيثتآإدا لم نإن محبموأ  ١٣٠محقوأ ؤة آلثثّق<ت، ق وم٣ممنكزق. و؟ وهترصمن 
هؤ؟ محكوثو 
■المسمخر 

صلوا،إدا وتثاقلهم و'قسء^م ويرّول، اش كمرهم أمور- ثلاثة إلا نفقامحيم قبول هن هكهم وما —  ٥٤
•إنفاقهم ولال صلامم، ق ثوابا لايرجون لأمم كرها؛ يتمقوما ^^١ طوعا، أموالهم لايتمقون وأمم 

أنهيقلن الذي الفساد من مافيها مستا قال هوالتقع، الذي الأحروي النفع أموالهم عن انتفى ولما — ٠٥
أموالهمفعامة تتحنها، ولا أولادهم، ولا المنافقين، أموال — الرسول أيبما — تعجيك فلا صلاح; 

كنمجأن إل فيها ممام، من ينزل وبجا لتحصيلها، والتعس، بال،قد علميهم عذايا محعالها فاطه سيئة، وأولادهم 
النار.من الأسفل الأنلث١ ق بالخلود فثتدبيون كفرهم، حال أرواحهم اض 

بواطنهمق منكم ليسوا وهم حملتكم، لن إمم ت كاذبين — المؤمنون أبما — لكم المنافقون ومحلف، — ٥٦
منبالمشركين حل ما  ٢٠٦محل.،أن وبمافون القتال، ق جبناء فهم محافون، قوم لكنهم منكم، أمحبمم أخلهروا ؤإن 

تقية.الإسلام فيظهرون والي، القتل 

محيثونالخيال ق كهوفا محيون أو أنفهم، ب محفظون حصن هن الناهقون هؤلاء محي لو — ٥٧
•الخامح الفرس مرعة صرعون وهم فيه ودخلوا إليه، لألتجووا فيه يدخلون مقا أومحيون فيها، 

-٠٢٢



التوبةصورة 

النرول،تممب — ٥٨

اعدل.ذقالث الخؤمرة دو ج1ءه إي ما، م يقه القه رسول بيتا قال- الخيري سعيد أبير عن 

هف،آلقثقت ؤ فتنك: أعدل؟.. م إذا مدل ثن ويلك 
(.٦٩٣٣برقم الخواؤج، قتال ترك من باب الرتدين، استناية كتاب الخاريت )صحيح 

•الممطر 

فإنيريدون، ما منها ينالون لا عندما الصدئات، قسمة ق — الرسول أيها ~ يعييك مى التاهشن ومن 

اكدمر.أظهروا منها يطليون ما يتطهم لر ؤإن عنك، رمحوا يطلبون ما منها أعطيتهم 
والأساطاُت،:^١^، ١١

افهسل ق والممقة البدنية، الأعإل أشرف الصلاة لأل والفقه؛ الصلاة الم أعال من سبحانه ذكر — ١ 

الإيإن.عل -؛ط ويستادل الإسلام، ق إظهارهما ا،لطالوب، وصفان وهما المالية، الأعإل أشرف 
وتقبيحآ.ذما بما الموصوف يزيد القبائح تعداد — ٢ 

ثانالصدر، وهومنشمح إلا يتفق ولا والقلب، الدن وهونشيط إلا الصلاة يأق ألا للمعبد يشغي ٣" 
المماق.عن والبعد الإيإن دليل فداك وحده، افه من وئوابما يرجودحرها القلب، 

ولكنأوسوء، صرر بدغ الدنيا ق ئدتقييم الملهوف، ؤإغائة القرابة، كصلة الخيمية الكافر أفعال إن — ٤ 
الأجرة.ق حا يني ولا عليها، يثامب، لا 

النافقن.أحلاق ْن الإيان دعو,ى ومنها عليها، والإقدام الكاذبة الأيان ْ~ 
وذللئ،اكجئ.د، عل للدلالة ه؛ وةولهتؤث1ّتةوث. ه •ؤثبملموركت■ قوله ؤ، الضائع صيغة اختيار ٦" 
دام-
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تجؤئ\شُينصمم ؤ
عثبماوآلتثنكز< إلمثتا,ه الخدهث أو؟إقما أشنبمورنتن\ دثمبمومحإىائ 

عيرآقوراقه تني م>صتثة ألنيل ؤآنير أقي ّخيل وفيح وأيننرمتن التهاما وذ هرجئم 
محنلًج حم آذن ئد آدف م وبجدث آي آزمى.أوذ/ق ويتثم "©" سبمث 

"؛©؟ألم عداب ثم رثودأش يودون دأؤي0 متؤ ءامتوأ لمحبمى ونتن ومحي لأش 
■0ض\قت إن محثوث آن قى _/ دأش لةشْظا ثم 

آلخزىديعكى فهأ ^؛؛١ حهثتن و\ر إث ظك ونثوث' آق محايد ش آمه' هنثثوا آثم 
آثظيثِ.اه

الم\رأ

أعطاهموبإ لهم، اش فرصه بإ رصوا المدقات قمة ق يعسونك الدين النافقين هولأم أل ولو — ٥٩
افهإل إثا اف. أعهلا0 مما رسوله وسعهليتا ساء، ما فضله من اض سعهلينا اش، كافنا وقالوات منها، رسوله 
لهمخثرآ لمحان ذللث، فعلوا لوأمم فضله، من نمليتا أن رامون وحده 

أنقسا الواجبة الزكوات إن،ا ومستحقيهات ممارقها لهم تى قمتها ق هؤ اف> رسول عابوا وفا — ٦٠
عاةوللكفايتهم، يملكون لا الذين اممن وللمشيئا، يملكون لا الدين الحتاجون ومم للفقراء، مرق 

لن،أد إيامم، لغوى الإيان أولشتقة لبملموا، بما يتآلفون الدين وللمحفار لجنيها، الإمام لهم يرّالدين 
لماوفاء بجلوا لر إن معصية، ولا إسراف، غبمر ز وللمدسين بما، ليعتقوا الأرثاء ق ومزق مؤ0، بما يدلإ 

صربوقضر نفقه انقطعتا الذتم، وللمافر اف، سل ى الجاهدين بجهيز j ونمنم دنن، من عليهم 
•وشرعه تدبثره ؤ، حكيم تمادْ، بمصالح عليم واف اف• من فريضة هؤلاء عل الزمكوات 

هاف رسول يؤذون مى ايافق؛ن من أن ف؛يرن ايافقين جهالأت من أحر نوعا سبحانه ذكر ثم — ١٦ 
لهمقل والاطرا، الخن، بغ، يميز ولا وبمئ-مه، أحد كل من يسمع إثه ه". حلمه شاهدوا ئا فيقولون بالكلام، 

يؤذونهوالذين الومنون، به عم ما ويصد3، باق، يصدق الخثر، إلا يسجع لا الرصول إ0 الرسول بما أ— 
موجع.عدابج لهم الإيذاء أنواع من قؤياينهمع 

امحًوكم،ذللثح ه؛ اا؛م< يدذتم، شيثا يقولوا لر إقبمم ~ الومنون ابما — لكم باق الغافقون بملفه — ٦٢
حقا.ْومتين هؤلاء كان إن المالح، والعمل بالإيٍإن أول؛الإرضاء ورسوله واف 
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آستل)كت- آستلأوأ هل هومم ف، يما ممثهم ثؤثة علهر ثرل آن نير مبؤ 
أُآشهل ونئثب محزص »=ظنا إثثا تم_ثك> ولجن وا محدرورى ما محئ 

مزثللإزكف مدإيميؤجإن لأسنروأق'كرم اؤ؟ ث1ثآزءوث> ورمتوكءكثم رءاثيي، 
بجأتذ بمن تآلثكهس .٦^؛ ٤^^<< ْذاؤأ قذت نم 

لنكن\هستيثر آست مثؤأ آدظ ودب؛ثوركح ألت»ثث>ويى ش ويموكث إلثتهتقز ثأمئوُك> 
-جهمُار ؤآوقار وآلثنتيمت وعندأقث ?ج" هئ؛ آل1قغقيركت\ 

40لأمحصثصألآ;صصم 
•الفمرّ 

يقاربمما عندهم يإ تفاقا منهم أحم آحر صنف أمر تعليل أتيهه السهيين فنل علل ولما " ٦٤
قلالكفر، من يفسروته ما عل الومثين صورة رسوله مل اف يترل أن الناقمون عناق ٥،^ التصديق 

صورةبإنزال قنامحون ما ُموج قاف وسخريتكم، استهرائكم عل ~ الناهقون أيها ~ استمثوا ~ت الرسول يأا أ~ 
بذلك*رسوله بإخبار أو 

النزول!سيب — ٦٥

محوكعرؤؤ رجلِفي قال قادت عنها اف رمي همتر بن اف عبب ص عن صحتح بند حاتم أبا ابن أحمج 
تجلِفيققال اللقأء، ث أجمن ولأ أية، 1كدب زلأ طونآ، أزم ص ؤ\ه مثل تأ:ثا U محيى، ِفي 

بناف عند قال الهمآاق• وثرل قو، اللمي دلك ؤؤأ اف.، رصرل لأ"نيئ منافق، ومحنك 'قديث، \لج>أي\
ثخوضئا إثا اف رصرل يا وهويئولت ، الخجارْ ثككية قو، اف رصول ثاقه يحف متعلقا زأيتة محآنا عمرت 

ةتَةرممدثندرمحأ لا مثنرءوك^ ررسوكءكتنر ^٠ ٠١٧ؤ ت يقول ه رف ورصول وثلنب، 
(.٦٣؛/حاتم: ابي، )نميرابن ه. إبمثة^ 

الم\ر■

ليمولئ•به لك اف إحار بعد الؤم؛؛ن يتب الطعن، من قالوا عما اياصن — الرسول أييا — سالت وكن 
؟تتهزئون كنتم لرسوله وآياته أباق الرسول: أبما قل حادين. ولرنكن قيه نمزح حديث ق كنا 

الإنكارعل وباحراتهم الوْسين، فعل هي التي اكوبة إل مبادرمم يعدم حمقه بالمماق وصفهم نع — ٦٦
أءلهرتمفقد الكاذبة، الأعذار سهده تعتدروا لا فقال: والكإل، الخلال ق الغاية خ قل لهم السائل كون •ع 
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وإخطدصهمنه، ونويته التفاى ءثك4 محتكم؛ فريق عن نت٠طوز إن تضؤرونه، كتتم أن بعد ياستهراتكم الكفر 
منه.تويتهم وعدم النفاق، عل لإصرارهم منكم فريقا نتدب ض، 

يأمرونفهم الومتين، من الشص عل وهم الماق، أحوال ز منفقون اء ونرجالأ المنافقون — ٦٧
فلاصه، فغفلموا اف عن أعرمحوا النه، مسل ل يتفقوما فلا بأموالهم، ويخلون المعروف، عن ؤينهون بالمنكر، 

معصيتهإل الحق وطريق اش طاعة عن الخارجون مم اكافضن إف رحمته. من اف فأعملهم قليلا، إلا يل.كرونه 
الضلال.وطريث، 

وطردهمعقابا، كافيتهم هي أبل^؟، فيها ماكث؛ن جهنم، نار يتوبوا ل؛ الذين والكفار ال؛افقين اطه وعد — ٦٨
مستمر.ولهمعذايه منرمته، افه 

والأتاطاصالفوايو 

بالقرآنوالاستهزاء ورسوله، افه ومعاداة الكاذبة، الأي،ان عل الإقدام دمر• التافق؛نر ة؛المح ثنداد — ١ 
لاعبون.بأتممهازلون والاعتذار والمومنغر، والنمر 
حلاف؛؛نرولا كفرأ، وصفاته ورمله افه كتاب ز الخوض وبم• وأحكامه، الدين ؤ، الجزل يقل لا ٢" 

والخهل.أحوالباطل الهزل لآ0 كمر، بالكفر الهزل أن ق الأمة 
قعومت، أوالنفاق الكفر عل أصؤ ومي صه، عفي تاب همؤر مشولة، أوالكفر النفاق، عتر التوبة ٣" 
جهنم-

فالتصدّدا.له حلم، ومن أولممت،، بافه فليحلف، حلف، مى ٤— 

الخمح،من هوبعض فرد كل لأف والتافقات،؛ المتافشنر حح ه سبر سئهرمح ؤ فوله: شمل - ٥ 
الأحوال.نر مواء أمم علم آخر، متصلايعص بعص كل كان فإذا 

اضرصا بض تفاوتر لا لأنه ه؛ ثرصوه أى لق دوثإوذث وأذه ؤ تعالت قوله ذ الضمير ذطذ. ~ ٦ 
واحد.مرخي حكم ق فكانا رسوله، ورصا 

الهولؤ، درجته بيعي■ للأشعار القري—،؛ عن الإشارة؛العيل■ ^ آلخرك، د".بمغ- ؤ تعال؛ قوله ٧— 
واكاعة.
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بمهرفأنتثيأ ص\ ^1^ وة ط أثث صلإ\ ٣ ين وس 
خثثاصزأوغنم بحيهتد هدم ين آنتتثغ صقتا بحذآؤ ،يختب 

نتأ1فيهملم 0 نؤسلإصو0َ تآ'قمح1 آص ي كام بمك أوليك 
وآلثوس_آءقستديكن> وشحب وم؛؛َإتزهبم وثتود اؤ وع مج ممحّ تيهتِ ين آئمح-كثلآ 

ه1ممثيثمممين ولنكنَكاوأ محدْلإثهثم أكقةثا=ظاف صمرثلهم 
ألكوةثمحثوث ث:ءنضامحم أكثوف ئتلأ:محوث وص ثألثؤ.شق:م 
—م''ووعدومممركت<ممزتّثوئوكلكثقحمهمآلئآإنأئئعنير~حك؛وبجميىأتزوه 

أبظتثة وتثيم؛ فنا حنلدثث آلايث محنها ين عمى وآلثو.منم-بمقت ^^٩٥ ٥١
ألهءئ\تجهد آليى كآي أنوُ آددظيقِ »همنآلئزر أيكتر ترتت>آش وهون عدن جين 

هأته آلننيير رئس جهقث ومأويهم عنيم يآعتد 
اكفرت

مشاطغائية، لأيها العانة عن والإعراض حاصلة، لكوشها الماحلة عل الإقبال ي حالهم كان وئا - ٦٩
مالهموقح أحوالهم، سوء سان وخم ذلك، لهم قئ؛ ١لاصية، والقرون الخالية الأمم مجن قيلهم كان س لخال 

قبلكم،مى الكذبة الأمم مثل والاستهزاء الكفر ق — معشر يا — أنتم لهم- مويخآ أعالهم، بتلاقي 
وشهواتها،الدنيا مليان من لهم الكتومب، بتصييهم فتمتعوا وأولادأ، أموالا وأكثر منكم، قوة أعظم كانوا 

،بنصييهم السابقة الكدية الأمم تمح مثل ذلك، من لكم القدر بتصيتكم ~ النامحقون أيها — أنتم فتمتعتم 
أولثكبرسلهم" والطعن به التكذيب ق حوصهم مثل الرسول، ق والطعن بالحق، التكذس ق وحصتم 

الذينالخاسرون وهم بالكفر، اض عند لقائها أعإلهم بطلث، الذين هم الذميمة الصمايت، بتلك التصفون 
الهلاك.موارد بإيرادها أنفسهم خروا 

هود،وقوم نؤح، قوم ءقابت من يها هعل وما الكذبة، الأمم فعلته ما خر هؤلاء سلأ م — ٠٧ 
الواضحة؛المراهن ئئلهم جاءتهم لوط، قوم وقرى مدين، وأصحاب إبراهيم، وقوم صالح، وقوم 

منعليه كانوا با يظلمون أنفسهم كانوا ولكن رسلهم، أندرتمم فقد ليظلمهم، اض كان قط الخلية، والخنغ 
رسله.وتكذيب باش، الكفر 

الومننوصف الأية هذه ي ذكر الخبيثة، والأفعال القاسية بالأعإل ايافشن وصص سبحانه يئا لما — ١٧ 

والومناتوالومتون القيمء والنعتم الدائم، الثواب من لهم افه أعد ما أنولع ذكر ثم البر، وأعال بالخير 
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والأعإلالخسة، المائل من حض عرف ما لكل جامع وهوامم بالعروق، يأمرون يعخى، أنصار بعضهم 
الياطالة،العقاتد من وناهضه العروق حالف ما وهوكل النكر، عن وينهون الفاصلة، والأخلاق الصالحة، 
ؤيطيعوناف، ؤيهليعون وجه، أكمل عل كامله الصلاة ويودون الرذيلة، والأخلاق الخبيثة، والأعءالا 
حكيمأحد، يغالبه لا عرير، الله إل رخمته، ق افه م،يدخلهم الحميدة الصفا'ت، بمده التصفون أولثك رسوله، 

وصزعه.وتدبيرْ لقه حز 

افهوعد التفصيل: سيل عل الأية سْ ز ذكرْ الإخمال، سيل عل الأول الأية ق الوعد ذكن وئا - ٧٢

الدات،أ، فيها ماممن الأمار قصورها نحت، من نجري جنات القيامة يوم يدختهم أن والومنات الومنين 
اشتحله ورضوان إقامة، جنات ق حسنة مساكن يدخلهم أن ووعد.مم نعيمهم، بمقخ ولا فيها يموتون 

فوز.لاتدانيه الدي العظيم هوالفوز الذكور الحناء ذلك كله. ذلك من أكم عليهم 
علوائدي والحجة، باللسان النافقين وحامد بالسيف، بقتالهم الكمار حامد الرسول،، أبما يا — ٧٣

مصيرهم.المثر وساء جهنم، القيامة يوم وتمنهم لدللئ،، أهل فهم الفريقين 
والامتباطاتط:الفوائد 

يوزمان عمر كل ق متشاحون الرض ذللث، وأصحابه الشر، ذ متأصل عضال، مرض الماق: - ١ 
بجبوفتا للجهاد، اممه سل j الإنفاق عن اكهم ؤإمأيدبمم ومص العروق، عن والنهي يالئكر الأمر 

ض،•من، عليهم 

رحمته.من يتركهم بتواهيه، ؤيأق اف، أوامر يترك فالذي العمل. جنس من، الحناء - ٢ 
والأستمتلعالأخرة، عل الدنيا إيثار وهو العصور، كل ق واحد والتافقين للكفار العذابه بج، ٣ّ— 

حم؟دالغار.ر والخديعة والكر الأنبياء وتكذيب، بما، 
منللئعض وعبرة عثلة فيه الأنبياء، يبهم وتكن. كفرهم بج، هو؛إنعا الغابرة والأقوام الأمم إهلاك — ٤ 

العقلاء.

بدب.إلا عقوبة لا ٠- 

التوادوالتحابهق متحدة قلوحم متناصرة، متعاونة مترابطة واحدة أمة اء رجالأونالإيان أهل إن ٦" 
والتهاؤلفج.

والإسعاد،الرضا غاية من ذللث، ق لما الختايت،؛ نعيم من، أكبر والسموات الأرض رب، رصا ٧— 
السلمينيئن اكعادن كان لقد متعاصدون، متتاصرون والإناث الن"كود من، الإيان أهل، إن ٨" 

وعهمربالعمة، الرحال، اعتصام ْع والخهاد، كالهجرة كلها الحاسمة والواقف اليادين، ؤ، قات،أ ل،ات وال
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واللباسا-لديث ق والاحتشام البصر، وغض والتعمف والخباء، الخم بالأدب النساء واعتمام البصر، 
والعمل.

ّجبأن عل تنبيها ه ؤألمغفتؤق ألخكعار ؛هتهي. - ؤ ت تعال قوله ق بالكفار الناءقين اش. قرن ~ ٩ 
قو١لمت١فهين الكفار ي،ن ا.لحمع وفائدة الكفار، كجهاد فجهادهم النافقين، ل نحقق قد الكفار يجهاد الأمر 

الحاربين،الكفار معاملة فثعامل أمره، يفلهر أن نحشى متهم واحد كل فإف ةالو>رم، ق اارع_، إلقاء الخهاد 
٠شوكتتهم حاصد.آ ذللث، فيكون 

الملحق.ق ي مدين، قوم موقع حربملة "ينظرن ١ * 

ؤمثا نئقوأ بمدإتشؤث ويظمئ \1أم ،1ه 3الرأ ولمل ماوأ ما أش ي ؤ
يووأؤإن قتل خج يق، ؤ0 قثلأ من آس خنتطؤ إلاآن ئمثتأ يثاؤأوما 

سيتهم ؤ؟ صير وألآُ رلؤ ين أكثنيس، ؤ، قمّ وما آلدتأوآألآبْروج ألماف، عدابأ آممه بمؤب4م 
يصيدءمن أو؟دلةم.؛اثنهر آكثلج\بم ئ تصدس دصيدء من ئاث.ننا لهن، عنهدآمن 

مائث،لئواآس متآ مزٍِكمبم إق هارجؤم ف، نماما هآعمثم و؟ همثؤث وهم ثبموزأ ؤدْ محوأ 
أممتوآُى وئجوينهتّ يرمر ثئثم أس أؤ أأجر دتقذؤُكث، ه==قاؤ_أ ويثا محبمدوء 

.هعكرآقئوب 
الممثر؛

كاذبينتباق المنافقون محلف، ت علميه الخاصى بالدليل أتبعه النافق،ن إحرام عل العام بالدليل أتى ولما — ٤٧ 
وأظهروايكئرهم، مما عنهم ؛لغلث، ما قالوا ولقد لدينلث،. والعسيج للمثؤ، الثث، من عنهم ثلثالقا ما قالوا ما 

ينكر،لا شيئا إلا شيئا أنكروا وما ه، بالشي الفتك من به يقلفروا لر محوا؛يا ولقد الإي،ان، إظهارهم الكفريعد 
توبتهمتكن نفاقهم من اض إل يتوبوا فان ث، عل س:٠١ التي الغنائم من بإغتائهم عليهم ئقصل اش وهوأف 

والأمر،بالقتل الدنيا ق موحعا عل.ا؛ا يعدثمم افه إل التوبة عن يتولوا وإن عليص، البقاء من لهم حيرآ منه 
عنهميلغ ولاناصر العياب، من فيتقن.هم يتولاهم، وئ لهم وليس بالنار، الأحرة ل موجعا عذابا ويعدءام 
العدايؤ.

سولكونن المحتاجين، عل لصدمن فضله س اطه أءهلانا لئن قائلا: اض عاهد من المنافقين وس — ٧٠

أعإلهم.الذينصالحت، المالحين 
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يثيء،يتصدقوا ئم بخلوا، بل ئسمه، افه ظهLJوا بط يفوا لم فضه من سبحاه افه أعطاهم فب "" ٧٦

الإيان•عن دهم دثوزا 
كذبم.وعل اش، لعهد حلفهم عل لهم عقايأ الشامة؛ يوم إل هالوبمم ق ئايتا نفاقا عامتهم فجعل — ٧٧
علامسحانه اف وأن هم، محالق وا،لكر الكيد من نحفون ما يعلم القّ أئ الناقمون يعلم م " ٧٨

عليها.وسيجازبمم ثيء، أعالهم من عله عض فلا الغيوب؟ 
والأءسساهلاتتالفوائد 

الشرعيةالضواب3ل اجتمعت، إذا والوهان والحجة والئنان، باليد و١لناءمين الكفار جهاد وجوب — ١ 

لدلك.اللازمة 

بالإساءة.الإحسان يقابلون غادرون، لأمم الام، شر من الناقمون — ٢ 
قييائ أن اللم عف فيجب النفاق، يورث الوعد وحلف العهد نمص أف عف دلالة الايات ل ٣- 

عته.الاحتراز 

أصول،تقدير ق عظيم أصل وهدا الال<. مقام تقوم وأما والعمل، الدن قوة عف ثناء الأيات ق ٤" 
العامل.بشأن والتئؤيه العامة، الثروة 

عندالحم وقوع لتاكيد لجم؛ خر فهو يتوبوا فان يمال،ت أن دون الشرط جواب ق، )يك( يالفعل جيء ~ ٥ 
،.^١٧مؤذن التكوين فعل لأف التء.بة؛ عند إلا الئثر محمل لا أيه إل والإيحاء التوبة، 

كائنالكذب أف عف )كان( لدلالة ١ ه بتقذؤعك> ؤء=ظ\ؤ\' بصيغة ١لتافقان 'كدئ-، عن عم — ٦ 
إحداثمن الحذر وجوب عف دلالة ^ا وق وتحدده. ئ؛قؤره عف الضائع ودلالة منهم، ومتماكن فيهم 

الصالحة.الأخلاق د تففانبا الذميمة؛ الأسال 

ليشثهممنها؛ تحإ أنه ^هع وئجثُتهن يزهن ؤبم-ام تعال: فوله j( الثر عف النجوى عطف ٧" 
والشن.الكيد من به يتناجون  ١٠عف باطلاعه 
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لأمحدوفو\ئتجك< آكدهتت ؤنح محآلث-ؤِيياان آل٠ملؤعرك^ يليرأة< مح■ثرثث^ ٢ؤ 

آلمرم؛ندى ثأُ وآس" ورسو,لمحه يآش هتكثثوأ أًأ هت قم أحث بخبت كن م! ستع؛ث لهثم ئنتعفز 
يأنشعميأتولأر عبمتهدإ آ0 ئيرأ أش رسول ■تيقم م بمقعد آلمحثني0 قيح ?جآ 

تالنزول سب — ٧٩

•مراتح؛ ققالوات بثي■؛'قيني، قتمحدى رجل قجاء ئاثحامل، الصدقة اثة ثزتث، ة قال; أيٍرسعوده عن 
آئْلؤضثت,>ؤ قنرتش; قدا. ص1ع ص لئي النت إن مماثوان أط؛ع قصدي ريل وجاء 

٤(.يرذمحا"ا■ التوبأ، مورة المم—يّ، محاب الخاوي، )صح؛ح إلأ.جهدهمِيم. لابجدوف وآئ؛اك\ آكدفنت ؤح يلتآلثومح>ن 
الضر:

لطعا،طوعا بالمدمات يآق تمن لمزهم وهو القبيحة، ا>كاةقين أعإل من آخر نوعا غه اف ذكر نم 
قليلاهوحاصلشيقا إلا لامحيون الدين اليسثرة، الميمات ببدل ا،لومنن من اكلوءين يعيبون الذين أولثك 

يالو,ممح،سخريتهم عل جراء منهم اش تخر صدمتهم؟ ماذامحيي ئائلن: منهم فيخرون عليه، مابمورون 
مومع،عذاب ولهم 
طيهاورك لهم، فطيها لهم، لاممليها أو اش، من اسرة اكاشن لهولاع — الرسول أ-را — اطاو_، — ٠٨ 

يوئنلا وافه لرسوله. وتكذيبهم باش، كفرهم بسمي، لهم؛ اش يغفر فلن ممرآ المحقرة لهم تهلاو.ت، إن سواء. 
طاعته.عن الخارحن دنه، عل التمردين القوم 

اش،رسول محالف؛ن اف سيل ق ابهاد عن بمعولهم تبوك غزوة عن ايافشن من التخلفون قهمح - ٨١
منلإحء.اءم مقطأن وئالو.ا المؤمنون، محامد كا اف سل ي هم وأنفبأموالهم محاهدوا أن ومّهو.ا 

ممظرالمح، جهنم نار الرسول: أيبما قم م، الحر- وهت 3، توك غزوة وكانت الخر، ق سروا لا ايافشن: 
لويعلمون؟مظ، روا اال.ى الحئ هدا حرأمن أشد المنافقين 
قكثثرأ ونيكوا الفانية، الدنيا حياتمم ق قليلا ا-بهاد عن المتخلفون ايافقون هؤلاء فيضخلن — ٨٢
الدنيا.ق والأنام والمعاصي الكفر من جوْ اكتما عل حزاء الباقية؛ الاحرة حياتمم 
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الإذنمنك فطلبوا نفاقه، عل ثابت الافق؛ن، مولأء من فريت، إل ~ الني أتيا ~ اف أعادك فإن — ٨٣
عقوبهأبدأ اض سل ي للجهاد معي - ايافقون أبما - نحرحوا لن لم: فقل أحرى، غزوة ق معك بالخريج 

فاقعدوا،تبوك، غزوة ق والتخلمخ بالقعود رضيتم فقد معي، لجوئكم عل الرنة الفاسد من وحدرأ لكم، 
والصبيان.اء والنالرصى من التخالفن مع وابقوا 

والأساطاصالفوائد 

الاسغفارولاالعمل٠١دامكافرآ.لايضه الكافر ١- 
دائم.كاءم ممن مٍحاداهنزارط ٢— 

إلينظر ولا موفيه، الذي والواغ الخال، إل غالبا ينظر فهو ان، الإنسثظر قصر عل يدل، الايايتف ٣— 
أحداُث،.من صه وماثتنئض المتقبل، 

كانكإ لهم، للدعام قبورهم عند والوقوف، الومت؛ن، عف الصلاة مشروعية عف دليلر الايايت، ؤ، — ٤ 

الؤ,منين•ذللت،"ع يفعل قو، الني 
لخراْتهمذللث، فليس والمافشن، لمافرين والأولاد الأموال من الدنيا ل اض أعطى ءدم١لأغتراربءا ٠- 

لهم.ْته إهانة ذللث، وإنإ عليه، 
بالخهاد.الأمر j اطه حكمة أرار المافقون يدرك لا ٦- 

التكرر•عف للدلالة ه سمةِئ ؤ د ه ؤينء-روث، j الفارع اختيار ٧- 
التيالعدد أمهاء من الأصم ^ا ل العدد، من _ار القايه مراد غثر ه ؤسع\ثءثرة تعال: قوله ٨— 

الخثرة.معنى ؤ ؤتعمل ت

المفعول؛ام بصيغة المحلفين وصف، ^ إلأولآض ^م^Jليإجكنقولهتعال:ؤ ٩— 
عنيغتون لا وأيهم قلوبهم، اد بقلعلمه إلا ، اكخالفق لهم أذى ما أئه إل إي،اء وفيه حلفهم، التي، لأف 

وئثصا،عليهم 1ئو\ التحلف، مان ٠^٠^^، لوكانوا لأيم نفاقهم؛ عل دلاله قرجهم مح.فكر شتتا، 
عليهم.اض فتاي، الدينحلئوا، للثلاثة م وي 
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وهمومامأ 3وكوم إغ؛يمَةدءاأش ثمي2ْ ؤ مم ة أيا ماق منيم آم عقآ صؤ لإ ثؤ 
أئفثمثتزثث ؤ، خ ثئ:ي د تحؤ\س  ٥١نلأسئ شمح0 

آلْلوإاآزؤأ آنتثريش يمثف وجنهدوأ؛ع لأش ءايزأ أف *ثؤدْ أرلت وإدا يكتغثوف"؛Q؟ يهم 
دهنِثومم عق ثيلتع ئحوامح-، ١ مع أوأقثوايأف آئثتعي؛بما مع وتالوأيرداد-مح متهتّ 

وأويىوأذيإلح إأمودتِ جثهذوأ معش  ١٢٠١٠واؤركت> وروذ أن©؟لأ.يئمةورك 
آلمهيمف؛؛©؟هتم وأولنيك آلح؛رئث قم 

Iالنزول سبب ~ ٨ ٤ 

إقاف عند نن ض عند انته جاء ننول، بن أبي، ئن اف عند ذ وؤثا قال؛ صهإ رف رصي عمر انن عن، 
هاف رسول ئثام علته، بمق أل ناله نم قاعطاْ، آباه، فيه يكس أي، قميصه تنطته آي، مثاله هو، اف رثوي، 
مقأي، اض ^١^ وقد ءل؛ه آثصؤ، )ض رثوئ ث؛ ققاو،ت هو، افث رثوي، بقوب قآحد عمر قمام علته، يمق 
هءن،ة سإيذئ تعفزكأ ثن آولاثنثعفزثنرإن، استئيزم ؤ ققال: اش •حيَبي )أإتما هوت اف رثول قمان، علته، 

ماتينيم عقلم ثل، ؤ ه؛ افه هووآنرل، ض رصول، علته قمؤل ثنافؤه. إثه ،؛ Jliأثنعيراأ(. عق ؤشازي١ 
 ^_S؛jصحيح ه. ئبرهء عق آبدا(jUiJi :،^ ،يام،لم: مرصمح . ١  ٣٦٦برثم الناهن، عل الصلأ؛ من مايكرم باب ا-بماثز، كاب

(. ٦٣٦• برقم ممر، فقاتل من 

\ر*الف

بالغمرة،له للدعام قر0 عل مم، ان، يص ي اداءقين، س مات ثن عل يصل أن، هو رصوله تعال ف اض 

عليه،يمل لا كدللن، كان، وس، اش، طاعن عن خارجون ومم وماتوا برسوله، وكفروا يافه كفروا أمم ذلك 
•له ولأبمءد،

ل ١٢يعدبمم!أن افه يريد إنما أولادهم، ولا الناءق؛ت،، هؤلاء أموال ~ الرسول أبما — تعحبم، ولا — ٨٥
أرواحهممج وأن فيها، مماس، من، به يمابون وما سيلها، ؤ، الشال، من يعانونه بط ^_، الدنيا، الحياة 

كفرهم.عل وهم أحالهم _، 
ؤ،الإذن حللت، سبيله، ؤ، والخهاد باض ؛الإيعاز للأمر متممته هو محمد نبيه عف سورة القه أنزل ؤإذا " ٨٦

•الأعذاركالضعفاءواارمنى، أصحاب، ْع ، اتركنانتحثفوقالوات اليسارمنهم، أصحاس، عتلثح التخلمه 
الأعذار،وأصحاي، النساء ْع يتحلفوا أن نصوا حح، والهانة، الدلة هم لأنفالناقمون هؤلاء رصي " ٨٧
مصلحتهم.فيه ما يحلمون لا فهم ونفاقهم، كفرهم م، تلوبمم عل افه يختم 
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سبيلق جاهدوا وإنإ هؤلاء، مثل اف سيل ق الخهاد عن شحثفوا فلم معه والزمنون الرسول أما — ٨٨
الناغوحصول والغنائم، كالمر لم الدنيؤية ا،لاني حصول الله عند جرارهم وكان وأنمهم، بأموالهم اف 

الرهوي،.من والتجاء يالطلويه الفور وحصول الختة، لحول ومنها الأخروية، 

والأساطاُت،:الفوائد 

مرادالطول أوق أن ض يدل، ه ؤأتئه1وزأآصم ثعال: قوله j الءل عل الاقتصار - ١ 
عذرهم.انتفى الطول فيوجود واليين، ل  11ياالخهاد عل قدرة له س بم 

للعلمإثا ه لابمثهوث ع مهءي ؤ ن-اإإ: قوله مح، الجهول إل الطع غم أسد ٢- 
بالأمورعلمهم غياب، الهلع عل ومع عليه• وجبلوا كذلك، حلموا أيم إل للإشارة ؤإثا وهوافه، بفاعله 

نعمةاثروا فهم الخفيه، الأشياء إدراك ت أي بالفقه، عنه المعير البلم لهو الأفهام، أمل بعلمها محمى الق 
فقه،ذوى يكونوا ل؛ فلدللمنه المحومايته، إلا يدركوا م إذ الخهاد، ثواب، وعل ط الشجاعة مئة عل الدعة 

الدادين■ iiالضادجيع أصل وذللن، 

ءاتؤأوأقضنث< ثنيعاألر'ثول ؤ تعال• قوله ل الرسول حال بوصف، المؤمنين أحوال وصف، ابتدأهيه ٣— 
كهالهموحيرهم.إياْهوأصل وائاعهم به لأفثتلثهم ه؛ نمه• 

أممعل كيل من)الديى(؛ الحال موصع ل جاءيت،)منت( ؛١^١تته.هط تعال:قوله ؤ، ~ ٤ 
هموأنفوجهادهم؛أموالهم إياهم، دعوته عند به أمتوا لأمم معه فإي،امم أمر، كل ون( حال كل ؤ، له أسبع 
ومقاماته.لخيراته تابعه والأحرة الدنيا ق لهم الثوثة الخ،رامت، أن إل إشارة وفيه معه. 

الضْع الخهاد عن ئقوا والضن بالمال الخهاد عل القاليين المنافقين ردساء أف عل الأياتط ذلتغ - ٠ 
علالطع إل ذلك أدى وقئ للمجهاد. الخريج عن العاجزين( ْع بالقعود والمهانة المذلة هم لأنفدرصوا ه، 

والضرر.المصلحة ولابلت والشر، الخير يميزون؛؛•ت لا فأصبحوا قلومم، 
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وثتآممددرو0المزألعقممثأيجئ آلآأ-هنرحثهه مح،بمين؛f؛r^ جقّق؛ ثم تيآّّ أؤ 
عدابيتيم ُ؛ءقمروأ ١^؛ سيصيب ورثؤئ وئتد ثم ,يددف آمحمحَ،اب مك 

٢٩حج ما.غنفثرك< لا.محثمحيكث> اليىت< رلأيمت ولاعدآلإبج( عدآلصثمم قتو ليأروآ 
عقآكءكث>إدامآ^صّنجتكينسيزمحأقثغ—محيمحبمروأنمتحوأِشؤدثؤلث،ثاعق 

ألاحثزدا آلي؛ج ثى ميص عقومؤأوأمتهن أخملا=ءح| لاأحدتآ قني قحمثهتر أرق 
هتنمون. ما محدوأ 

فيهاماكشن الأمار، قصورها نحت من نحري جنات لهم افه هيأ _lJ،I الأعظم الملاح خه ت؛ل ثم " ٨٩
فلاح.لايداتيه الذي العظيم هوالفلاح الخراء ذلك فتاء. سهم لا أيا، 
والخهادالخرمحج عن التخلف ق لم ليأذن ه؛ اف رمحول إق يعتدرون الدينت أعراب من قوم وحاء — ٩ ٠ 

الذينوهم — الأعراب هؤلاء من كفروا الذين محبنال متهم، ئتقأ يعتذروا لر آخرون قوم وقعد اف، يل سز 
ياكار.الأحرة ول الدنيا، ل مو-»ع عياب لريعتدروائنقا، والذين ~ بأعذارياؤللة اعتذروا 
مابجددن لا الذين والفقراء والنتي الرمي من والعجزة دالمرصى دالمجيان اء التعل ليس - ٩١
إذاقاتمة أعيارهم لأق الخرؤج، عن التخلف ل إثم جيعآ هؤلاء عل ليس به، ليتجهزوا ال١ل، من يممقونه 

وافهمواحذة, ولا مأتم الأعذار هذ0 أصحاب من تين ايصعل ليس ٠ يشرعه وعملوا ورمحوله، طه أخلصوا 
حم.رحيم ا،لحنين، لذنوب غفور 

منعليه عنملهم ما يطلبون — الرسول أحا — جاووك إن الذين محلث،، اكمحشن عل كلولك إثم ولا — ٩ ٢ 
بأتمم عل أتما دموعهم فاضت وند عنك، ئولوا الدواب، من عليه أحملكم ما أجد لا لهم' ونلش الدواب، 

عندك.من أو أشهم، عند من يتفقون ما محدوا 
والأسشاطات:الفوائد 

والتقرباف رضوان حللسر ق والشص المال بدلوا أسمم فحالهم ومحالهم، المومجتين حال عل الأيات دلثي ~ ١ 
والعذاب.العقاب مجن واكخلهس يالختة، والفوز الدارين، مناغ أي• الخيرات تحصيل ومالهم إليه، 

صدقواالذين لتشمل القرTن؛ لطاتف من ه جأءآلثعيواو0 ؤ ٠^١^ قوله ق العدرين صيغة اختيار ~ ٢ 
فيه.كديوا والذين لعذر اق 
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يؤاخذلر أنه مغفرته ومن الغفرة، ممر أي: اعراصة,( والواو تذييل، ه •ثمدقبمت ؤنأقث جلة ٣— 
عليهم•ينق ْا الأعذار أهل ي؛كلفا لر أته رحمته ومن بالناس. الرحمة ممر الخهاد، عن بالقعود الأعذار أهل 

و٠متالأط١ر، ذوى من ثلاثة أصناف، عن العذر سب، الخهاد؛ قرصية إمحماحد الأيايتؤ أوصعت، — ٤ 
عرفقوم وهم ابهاد، عن القعود سب المعذورين عل إثم ولا حرج لا وأنه والفقراء، والمرض الضعفاء 
يممقون.ما محدوا لر وأقوام والمج، والعمى والهرم الرمانة كآر؛اب، عدنهم، 

ؤثلجع^٢أعن_ثآآرصوأانقوما'حآءامحا متثدرمحى ثاآثي،قلكآئنجك 
دميثتنذيدأ لا هل، اقإ ثجنثنِ إدا ظنتِيبممف.سروثإوتم مبيم عق آمث 

عنامّإك ردؤرك م آقث وتقرى أ-ئثافيحظ؛أ من آقث ماظ ق لا==ئم 
آنمأتثتِإدا ثؤمحقم مثملمئوزأس ?ؤ؟ ساؤن مق_قهثا وآلشهشث.و آلغيب 

ج-رآءيناصقامأبممح؛جوثاو؟ؤجسرومأمحبمهحّجهقحّ هأعمصوأعممإثتم لتمضوأعمم 
.آئومآيقيى خم، بنصئ ثُ آه قنصواعنبمرؤُك> ثإن لرصوأعنهم لاً=ظم محلمدن 

ثيحؤآقه ألكزؤ درتْ عقهر آلددير تي ويرثس ممتمآ ينفى ما يتخد من ثمنآ/هتام، 
أشعند همبمنم، تاثنغى وبكخد لالجي ١ وأكومحّ إس مح>ث تن ومحركنآمح-رإب و؟ عيثر 

المرّ.

علهادرون أمحيائ وهم الخهاد، إل ا>وج بعدم الإذن ئلمثح بمليون الدين عل والعار الإثم إنا - ٩٣
كالعحرةبيومم ؤ وقعدوا الرحال،، ثيم من تثقهس ألي بالدنيثه ورمحوا لهم، عذر فلا للجهاد، الإنفاق، 
الخق.اتبيع يعلمون لا فهم قلموحم، عل اف وحتم والأءلفال،، القواعد والنساء 
قلغزوة)تبوك(. من عودتكم بعد الخهاد عن — المؤمنون أبما — إليكم المتخلفون مولأء سيعتزر — ٩٤

و'كذ.تكم،أص'كم حقيقة بالوحي تعال افه أمحرنا قد مدمحكم، فلمن عير، بأمح، تعتذروا لا افه؛ رسول، يا 
افهإل بعد تعودون ثم عليه؟ تقيمون أم نفاقكم من أتتوبون بعد، فيها عثتكم ه ورسوله تعال اف وسترى 

ليج١زثكمuيها.أعالكم؛ شل عن إخاراعفئ فيخثدكم والعلانية، المز يعلم الذي تعال 
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لأعدارهمتأكيدا باق لكم سيفسمون ت شرعي عير غم من ابهاد عن التخلف من تعال اش يثئر ْبم~ 
وسوءأهوالهم لخبث وامجروهم؛ فاتركوهم ئوثخوهم، ولا عنهم لتصفحوا إليهم؛ رجعتم إذا الواهية 

•والكياتر الخرائم ارتكابهم سبب لهم عقوبه جهنم، نار ومصيرهم أقعالهم، 
الحتى واستإلتكم لاسرصائكم كاذبه؛ أي،انا — الوهتون أ-با — لكم ايافقون هؤلاء محلف — ٩٦

الخالضنالقوم عن يرصى فلا عليهم، نخط مد تعال اف فان وعدنءوهم صهم زصيتم فان تفضحوهم، 
أحكامه.

غثدمممن أجدر ومم والعلياء، العلم عن لثنيهم الحاصرة؛ أهل من كفرأ أشد اليائية أهل بعض -  ٩٧
تديمل حكيم عيادْ، باحوال عليم واف هؤ. نبيه عل تعال اف أنزلها التي والشريعة الأحكام يعلموا ألا 

شودمم•
والمجانالصائس، نرول، ويتتظر وضياعا، غرامة اش سيل ق المال من يعهليه ما يحد اليدو وبعضن — ٩٨

بالأفعالوعليم للأموال، سمحح واف السوء. عوافؤ من ذللثح بمثل هؤلاء عل يدعو اف أن ببم. بكم، 
واليات.

طاعهاش سيل ق المال من يعطه ما ويعد الموت، بعد و؛البعّث، تعال، باق ق مت. البدو وبعض — ٩٩
اثهاش وعت.هم تعال. اش إل ئممحرم لهم الرسول ودعاء نفقاتمم إن ألا هوله. الرسول لدعاء ومحببا ف، ورصا 

لحتم:بمم•منهم، يتوب لني غفور اف إة الكريمة. وجناته الواسعة، رخمته ل تثت.حلهم 
والأستتباطات،تالفوائد 

هدافإن بعد نعمة من عئ اش أنعم ما راواف مال؛ تبوك عن نحلف ح؛ن ه ماللمثف بن كعب، عن — ١ 
الوحي-أنزل حن كذبوا الذ-بن هلك ي فاأ٠للئ، ئ.يته، أكون ألا جؤ، اش رسول صدق من أعظم 

ؤآلشسقيرىهاااقوله: إل ه آسقثJإير لءءءقلملدا تتلمززأس تؤ 
برقملم مصحح )الأية(. يامحث. التوية، محورة الضر— كتاب. — ٤ يرةممآي% ١ ٩ ١ a/ البخاري رصحح 

وصاحييه(.ماللث. بن كعب توبة حديمح، باب التوبة، كتاب — ماللث، بن كعب توبة حديث صمن  ٢٧٦٩

الإمام٠ذللمث، طل-، إذا الخهاد، عن الخلف تحريم ~ ٢ 
الشدائد.ق حاله طهز ايافق ٣- 
وصفابم.اياضن مكايد من ,ير اكخن٤— 

الكبائر.إل نحر اللءي الخهل حطورة بيان ٥- 
الشرمي-والعلم الفقه محالص عن بعضهم وبعد والدين، العلم ق متفاوتون البادية أهل - ٦ 
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النعيم.جتات ق المقيم يالغمم ه المحابة قدي ثئعون للذين يثرى ٧— 

عتثمآقث دصرتت> و\ؤراآشعوهم وآ'لأصافي من آلأوفيث آكتءورك وؤ 
?0أآثظؤ آؤذ ذه ئ نهآ \صي محيا تجرى ثقت لم نأثث شُ محوأ 

تثدوأعدأيتيلاثئثامصثلثهزومنمآم-ض ثقغموف ^توسىآ'هتلب 

اثاومم قثهرئم صدئه أمؤلم ين نجم.ثن عمق آس ٤١عقم عشءدءب مظ وءائت 
ع؛ادهءعن آلوبد متق هن آقت آن يتاؤأ أز علمثِ سمغ ؤآئت لم سم »L؛J^، ■ءث٠لمإة ؤبمل 
ثزتؤلث.وآلتئموفمنتشآقثولإِرآع1زأ 'ؤ؟ ألنحثَهوأواب أس وأتت آلثدثت ذبيند 

إماآس مزم0/ر وءا-حتحى أؤآ يتاكمسأوف وأيدْ ^^١٧^ ^رشك>إق 
أأ©؟هبجبمموسئءث 

•المسهره 

١٠ والنصرةالإّلأم، دار إل والهجرة ورسوله تعال باش الإيعاز إل المابمون والصحابة " ٠

عته؛درصوا عنهم؛ن.اك، اف يمحي والأفعال الأهوال ق بإحسان ^؛؛٠٠٣ سلكوا والذين وديتهم، لإخوامم 
فيهاماممن والأشجار، القصور نحت، من الأمار نحري لهم؛—اتغ، هيأ إذ العغليم، الثواب من لهم أجزل ايا 

العفليم.هوالفلاح الكريم ا،لقام ذلك أئوأ. 
النفاقعل استمروا )ا،لديثة( أهل بعضن وكذلك منافقونا زالمديتة( حول الذين البدو وبعضن " ١٠١

ثتثمهم،— وقدرة عظمة من لنا يا نحن— النفاق، ق لهارمحم اف؛ رسول يا تعلمهم لا قيهم، واستفحل 
جهنم،نار ؤ القيامة يوم بجمعهم ثم القبر، بعداب الوين، وعند والأمر، بالمثل الدنيا ؤ مرت؛ن- سعدبم 

الأبشديد عذابح من فيها وما 

٠الزول ّجب — ١ ٠ ٢ 

خثلوأنتاءون^ظيرأدولأا ؤ قوله: صها اف رضي ماص ابن عن الخض بيه حاتم آبا اض أحمج 
رسولرجؤع حضر فلعا تيوك، عروة قول التيي همن نحلقوا رههل عشرة كان ءالت ه علاهمهماوءا*مسئا 

فنإعليهم، السجد من )ح إذا ه الله رسول ممر فكان المسجد، بسواري أشهم منهم سبعة أوثق، قو اس 
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ياعنك تحلفوا له، وأصحاب لياية أبو هذا قالوات بالثوارى؟ه أنفسهم الوممون هزلأء ااس ،؛ JUرآهم 
ه:اكي فقال قووميزهم، الشي يطلقهم حص أحل، يطلقهم لا إثم وحلفوا أنفسهم، أوثقوا اف رسول 

وتحلقواعض، رغبوا ؤينذرهم، يطلقهم الذي م اف يكون حتى أ'عبرهم ولا أطلقهم لا باق أثم ءوأنا 
يطلقاالذي هو اض يكون حض أنفسنا ثطلق لا واف نحن قالواث ذلك بلغهم فلكا اد-لمينأا، ْع الغزو عن 

هإلآثتعمرنجم ٢٢٤٤وءاُرّتبئاطىآقٌأيايؤب درهأحثنأعملاصيحا دتٌاخمؤهاآعممحأ ؤ اش' يأنرل 
٢(.• A/rالضرالخحح )ينظر: وعيرهم. فأطلقهم قو الض إليهم أرسل نزلت فيا 

•الثسرِ 

صالخاعملا حلطوا منها، وتابوا الذنوب من فعلوا يإ أقروا وخارجها )المدينة( أهل من اخرون وجاعة 
مالاض ليتوب رتيوك(، غزوة تمن س٠ظJفهم ّيثآ وعملا اض، سجيل ق ا-لحيد ؤ هو النيئ ح يمثاركتهم 

توبمهم•يقل بمم، رحيم مائه، من تاب لني غفور سبحانه اثه عليهم- 
مبنيةمدينة إل فانتهينا فايتعثانب، اتيان الليلة لأأتاني لتا- قإق اف رسول قال ؟١^ فهم حندب بن شمرة عن 

قالاراء، أنت مجا كأئح وثطئ راء، أنت، ما كأحسن حلقهم، مى شهلث رحال، فتلقانا فضة، ؤلبن ذم، بلثن 
أحسنؤ فصاروا عنهم، السوء ذللثج ذهٌبج قد إلينا رجعوا ثم فيه، فوقعوا النهر، ذللث، ق فقعوا اذهبوا لهم- 

متهموشطر حشن، متهم شطر كانوات الذين القوم أما قالأت مترللئه، وهداك عدن، جنة هذه ل؛ قالا صورة 
ه.عنهم اش نحاور سيئا، واحر صالخا عملا حلمهلوا فاثم قبيح، 

)الآي؛'(.باب اكوو4ا سورة ~ النمير كتاب — ٤  ٤٦٧ يرتم ١  ٩٢حؤأ البخاري )صحح 

النزول1سب — ١  ٠٣

نزلت:.U هال: عنها اف لصي هماس ابن عن طلحة، ش بن عل عن الخن يسنده حاتم أبي( ابن أ-محرج 
اضيصول يا فقالوا: باموالم فجازوا وعيرهم، فأطلقهم ه الشي إليهم أرسل ه ؤوءا-مونمحمأدمها 

أعو.يثرصدثثين ؤ-غن اف: فأنزل أموالكم،< أحد أن أمريت، *ما قال: لتا، واستغفر عنا، ؟أا فتهدى أموالنا مده 
(.v٢٠٨/ الصحح يّ النق)ينظر: الأية. ه ها وتجؤم قلهثه-لم 
\ر*الف

وثشيالدنومبه، من تطهرهم صدقة وتابوا، باوتو؟|م اعرفوا الدين هؤلاء من افه رسول، يا حد 
واستغفاركدعاءك إن لهم. المغفرة واءلد_، اف، وائغ تعال، ض الإحلاص مرتبة إل يرهوا حتى حنامم؛ 

والأفعال.بالتوبة وعليم والأهوال، كدعاء والقه ء حم كال وتتييتح لهم، *ممليمة رحمة 
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اكات؛ين،عاده توية يقل بأيه كرمه، وعموم اض رحمة تعه الخهاد عن التخلفون أولثلث، عيم أما — ١ ٠ ٤ 
حم؟الرحمة وامع عباده عل المية هوكئتر اش وأف عليها، ويثب الصدقات، ويتمثل 

أع،امحممتنزض حير، من اف أمركم ما اعملوا وغيرهم: التاتvن لهؤلاء — الرسول أبما — وقل — ١ ٠ ٠ 
بركمبعلم مذ إل الخاب يوم ومتعودون والمؤمنون، M ورسوله بحانه هو ؤيراها تعال، اش عل 

عليه.ليجانتكم شر؛ أو حير من عملتم ما فٍه يرد عقليا حبرأ فيخبركم وجهركم، 
دهم؛تعال، اف حكم مهم يفلهر أن رل موجلون رنوك( غزوة عن اكحلمح، من وجاعةآحرون - ١ ٠ ٦ 
أنؤإقا يتوبوا، ل؛ إن يعدببمم أن إما فهؤلاء أحمسن، ه أب بن وهلال الربح، بن ومرارة مالك، بن كم، 
لالعال؛ن.زتدبيره حكيم الصادقين، بتوبة عليم وافّ فحلوا• وفد وأخلصوا، وأصلحوا إذاتابوا عليهم يتوب 

والامتنياطاتج:الفوايد 

للأموال.وهلهارة القوس، تزكية ق ٍب الصدقة ~ ١ 

لمذيعملبابرمح، الإثارة ٢" 

البيلة.الأخلاق وهومن فضيلة، ج، بالينالاعتراف ٣— 

الواسعة.برحمته عليه يتوب تعال اف فإف مساوته ْع التائي، العبد محامذ تساوت إذا " "٤ 
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التوبةّهمرْ 

ائتحاربتن وإربمتثادا.دى آلثؤمبجك> بمنى ومرث و،==قمر؟ منجداتيتارا آئم1ث<وؤ 
آتدأفيو لاثمتِ ?ؤ؟ يثنيإنيير وآقي آئصئ اردآإلأ إذ مدجوتنلمن ين وليثولء. 
نحبوآس يئثلهسئ أن ييه فيه ئمرم أف نص أول ين ألأمؤئ عق أقس ثنتحد 

دثثنة>آكش ثن آم -تيث ولإئت؛ن ئئنئ ؤ آضتكًننهء آثس و؟ آلثْلهييى 
لإثزائسثثث

مبت<أئرئ آممت 'و^ُإف -صك-ءِ علمحِ ثآس مثريهن دمْوع أ0 إلا هلودهتِ ؤ، ريه توأ آوى 
وثننهمىثمنلون تتحي-فيآش ؤ، مشنلموث> ألجئه لهتز أنى وآتوكم آنمثهتر ألثوميمى 

ةآستتشث>أأس يرك إعه-محءء أوق وثق رألانجتزمحأأم-رءني آلؤورلنؤ ف حئا عشم وعدا 
آكدوثصدت ^^< ١0وأنؤزأصث?يي ث\ثلم ستةأوى 
آشمحم•٤^^ وآلقثائوُك سزوف ألتتآلايثوف الكثيدمخى آلؤًكثوزى ١لقيمث 

اأوُهآسكوشآتمح^رى وهطوف 
المؤرء

الراهبأبوعامر انفلال رأسهم وعل الإجرام، ق وبالغوا ورصوله، اش خانوا الذين والتاققون — ١ ٠ ٧ 
والاختلافالفرقة ُإمحاد انكرة، الكفرة ونصرة الصائد، ونشر الكائد لتدبثر الضرار؛ مجد بيناء أمر الذي 

أبولهو ~ ئل من ورسوله اف حارب مى لقدوم بشوق؛ وثرما ماء، مجد عن لصزيهم الوتن؛ بين 
عنالعاجزين بالمئتن والإحسان الخير إلا سنائه قصدوا ما ت محلفون بامم  ١٠٦ويوَقدون"قد-~ اررام، عامر 
وفعلهم.قولهم ق كاذبون أمم عل يشهد الخبير، العليم تعاد وافه قباء(. إل)مجد الثر 

عله تأّيق أعثلم ومجده التقوى، عف أس د؛اء مجد »كان سم؛ةت ابن الإسلام شح قال، 
فقال:التقوى عف أس الذي المجد عن ئثل أنه ت عنه الصحح ق ثيت، ي ماء، مجد من التقوى 

منالوصف، هدا ق أكمل بأيه مسجده اختص ولكن التقوى، عف أئى المجدين فكلا هدا( )مجدى 

 0Uتمثر . غار( تيمية ابن الإملأم شخit /٤٤٧.)

الئرول!سيب — ١ ٠ ٨ 

قوله:صاس ابن عن سحت، ش بن عل طريق من الحسن تدبما ب حاتم ش وابن الطري أ-محمج 
مجدكم،ابنوا أبوعامر• لهم فقال مسجدأ، ابثثوا الأنصار، من أناس يموهم نجداصتإرا 
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هأحيجالروم، من يجند فاق الروم، ملك قيصر إق ذام—، فاي وسلاح، قوة من امتطعتم بإ واستمدوا 
تملأن فتحي، مجدتا، بناء من فرغنا قد فقالوات ه، الني أتوا مجدهم من فرغوا فل،ا وأصحابه. محمدا 

ه.أبدا لأةن،لمه ؤ اشت فأنزل بالركة، وتدعولتا فيه، 
نزلأ،:ؤغ_يوقال: قق الشي عن ه هريرة ش عن صحيح ياساد داود ش اروعند حجرت ابن الخافظ قال 

٢(. ٤٥)فتحال-اريU/ قاء«. أهل ق محزث<آنثلهثوأه 
التمثر:

الصلاةأق وقلإتأ الفتنة، عل أئص الذي الضرار مجد ق الصلاة عن فاؤلعا ميا ه الني تعاق اف ض ثم 
مصليافيه تقوم بأن أول مهاجرأ، الني. فه لحل يوم أول، من التقوى عل ائس الذي ئاء( مجد )ق 

الذنوب،من يتطهروا أن تحئون بآمم عليهم تعال اممه أش دجال ماء مجد ل الضرار(. )مجد من 
أبداممطهارة عل ا،لحافثلن تحث، تعال واش والئجاسات. الأوساخ من والاغتسال بالوصوء ويمملهروا 
دئلوحم•

علبتيانه أسس والدي ورضوانه، اش تقوى وهي متينة، .ة قاءدعف بنيانه أمس الدي يستوي لا ~ ١ ٠ ٩ 
واضجهنم. نار ؤ سقوطه إل يه فأدى كفرآ، أو صرارآ جدآ م فبتي يسمط، أن يوسلث، متصيع واد طرف، 
والدين•لمتن العل العتدين لايدمح، تحال 
أوغج يموتوا أن إل ءالو>أم ق النفاق وئماظم للشلئ، سبيا وهدمه الضرار مجد بناء يزال لا ~ ١ ١ ٠ 

والأفعال.الأقوال ل حكيم والأحوال، عليم؛النيامت، واف الماكرة. فعلتهم عف ندما يندموا 
المومتئنمن اشترى سيحاته أثه عظمة: بمبايعة حقا وعدآ ويعد صادقا، تمرأ تعال اش نجر — ١ ١ ١ 

أحلمن يقاتلون الذين الجاهدين ئواُب فجعل الخنة، مقابل اييعة والملعة الثمن فهي وأموالهم، هم أنف
من\ذوعد.( ؤإنجاز أوق؛العهد، أحد ولا والقرآن، والإنجيل التوراة ق ثابتا حقا وسأ تعال اش كلمة إعلاء 

البحوذلك،  ٠١٢•تعال اف بايعتم الني الهاركة الميايعة بءذْ حثرآ فاستبشروا الميعاد. عنلم، لا الذي تعال اف 
منه.٣ لاقلاخ الذي هوالملاح الكريم والمقام العفليم 

والمخلصونذنو-بمم، عن الناشون أمم ابنة: بدحول البشرى لهم الدين الومئ؛ن صفايت، ومن " ١١٢
الراكعونالغزو، أو العلم لهلنيه الأرض ل السائرون والضزاء، الراء ق ف الخاما-ون للعبادة، المكثرون 

عفاثحافقلون والضلال، الفساد عن واكاهون والهدى، الرشد إل الناس الداعون صلأتبمم، ق الساجدون 
النعيم.الصفامحت،؛جاا.ت، حذْ المتصفين المومتن هؤلاء — اف رسول يا ~ وبشر اش، فرائص 
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والأساظت:الفوائد 

الشر.وياطتها الخير، ظاهرها الش ال؛افقين صئاغ من التحذير ١" 

ا،لومضن.من معللوب الشبهة مواحلن من الابتعاد ٢~ 

السليس.صف مريق فضلاعن والرياء الئمعة عل وليس التقوى، عل الماجد بماء ق الترغيب ٣" 
النعيم.يحنان للقور اف؛ سبيل ق ابهاد ق الترغيب ~ ٤ 
تعال.اش ْع الثيعة أول لمى البشرى؛ا-بمنة عن متقبل إخبار ( ١١١الأية)ق — ٥ 

اكاءءف١ملالأهارةواكلافة.٦- 

التعيم.بجنات بالبشرى فيها وترغيبهم (، ١١٢الأية)ل اجلدكورة الممات عف ا،لومتغ، حئ 
الجاعة.صلاة ض الحائلة إل الإشارة ٨- 

يتثلر٩— 

'ا~بمفلر

اا-بمذلر

اللحق.ل كٍا قباء، مجد صورة 

اللمحق.ل كما النبوي، الجد صورة 

الملحقل ي مار، جرف شفا عف بميان صواّْ 
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بمدمامن ميو> أول هكامأ طن فثشردكير^^ ءاتوأو|م_ثعفثوأ وآكتجكث> يمؤي اَ؛ارثث> مؤ 
موهيةءن ^سارإمثضلأيى'للأ وتاكاُى  ١٥آهص 

اسِليلنماه=قارث< "لميثد إةابرمح-ثِلآئْ د؛رأثنمح صدرليق لمح5اده' تقن وبموهآءاتاهةن\ 
آلت-ثنةت j^Jأقت  ٤١٠أؤ؟ عيثِ شء دت؛ةز، آس تتقوئ,يان مآ لهمِ نمى حئ سوهلم بمدإد ءومأ 

عزآيئيأس ثابت قني ولاسبمسثر وك ين دويٍن\آش تن( يظم نما وينيش عيى، وامحفيتر< 
هإوببتيع حقاي ما بمني من انسستؤ سثاممت ؤ آئعوْ آلإيكن ؤآمحثتار 

إداثق حدؤأ آقمى آثثثت قحتي.٢^ ثررءوف بؤ-عقهرإدم» ثاث ئمِ همٍِتيتنفد 
حأ1نلأممآكأشملمك

^^ؤألآآشَمآمحأبص04
النزول!س_، — ١  ١٣

أبوجهلوعنده ^و، الشي عليه لحل الوهاه، .، ?lLJأبا حصزث لما ^ ١٥ه أبيه عن السب بن معيد عن 
جهلأبو فقال اام«. عد بما لك أحاج اض، إلا إله لا مل: ب »أي هو: الشي فقال أمة، ش بن اش وعبد 

أيةمالي لك *'لأمتغفرن هؤ: الشى فقال المهللجؤ؟ عيد ملة عن أنرهم-، ي،، طالأبا يا أمية: أبير بن وءيد-اس 
تيمابمحمن تيق طزحكامأأول للثشرً=ض0 او(مِثعفتوأ ^١ ١٠مألكرنث>.بتؤئ ؤ فنزلت،: ، ٠١عنه 

- U٢٣٣/ وأبمأ باب)الأيت(، النوة، ّورة - اضر مماب - ٤ ^٠٧٦  ١٩٢/٨)صححاساريه. 
الرت(.حضره من إسلام صحت عل الدلل باب الإيإزا كتاب ٢، برتم؛ ٥ ٤ / ١ ملم وصحح طالب. أي ثمة باب ~ الأمار متاقب كتاب 

m\ذفبر 

منلهم أقرباء المشركون كان وؤو ممهشركن، المغفرة تعال النه من يثبوا أن ^٣^ ٠٠٧ولا هئق للنيي لسص 
علميهم.الخنة حرم تعال اض لأن النار؛ أصحاب أعم لهم وتتيرن تءالا بافه الشرك عل موتمم يعد 

لإبراهيمنيين فلئا أيام. يه وعد سابق وعد أجل من ارر لأبنه ؤهر إبراهيم من الاستغفار صدر *" ١١٤
الدعاءكثير تواب، إبراهيم إن له. الاستغفار وترك منه، ئيرأ الكفر عل إصرارْ بسبب يثه عدو أ؛اْ أن ١^٠^ 

يوليه.من عف صبور فه، والاستغفار 

إليهمحتاجون ما لهم وييثن إحسانه، علميهم سمم تعال خائه بالهداية، قوم عف مى إدا تعال القه إن ~ ١ ١ ٥ 
تصب وبتن الأشياء، من ميء بكل عليم تعال اض إف بحانه• له المتجن من نجعلهم الش الشريعة من 

الهداة.
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سويمنت يشاء، قى وحده 'بجي المح، والأرضن المع الموات ملكوت له تعال اش إذ — ١ ١ ٦ 
وينصركم.ينولاكم، افه غبمر أحد من — الناص أء|ا — لكم وما يشاء• 
•الرول، س—، — ١ ١ ٧ 

حنتجال.اش« ماللث، ين كعب تمنت ،; ؛LJمالك— ين كب قاني وكان — مالك، ين كم، ين افه عبد أن 
منل-ثعئديئ، ما أيلاي، مما أحن بث، الخد صدق ق اف أيلاه أحد.آ أعلم ها اش فو سول؛■، نمة عن غش، 

يل•-—-قد ؤ هؤ•' رسوله عل جق اف وأنزل كديا، هذا يومي قوإل الله لرصول ذلك، ذكرت 
- ٤٦٧٨^ ١٩٤/٨)سًحاJخادي! ١١٩ه نعألتددبمك< فوله:ل إه 

ه(•كأئتا؛لنيىت١تواأققوأأئنمحيوأتحأكدي-توتت> ؤ ؛اي، مود؛التويت■ ممااّ-،المم~؛ر— 
الشثرث

الذينوالأمار الهاجرين من الصحابة عل تاب ؤإنه طاص، إل الإنابة ه الص رزق تعال اف إن ما 
اليالزلات سعص يؤاحع.مم فلم فر، الوطول الحئ ث وفح سوك، غزوة ز قو اف رّول اتبعوا 

ابًهادعن وتتخلم، الحق، عن مميل أن بعضهم قلوب فارمت، أن يعد من الغزوة، تلك، ق منهم حملت، 
لئاعليهم وتاب، لكايث،، ؤئقهم ويرحمنه بحانه ويلطفه الزاد. وقلة الحر، وشد.ة الفر، مشمة يسح 
محم.رحيم يالعياد، رزوف سبحانه إثه تدموا. 
الذينه، أب بن وهلال الربح، بن ومرارة ماللث،، بن كمح الصحابة: عف بحانه افه وتاب — ١  ١٨
صاف،حتى لم، ااؤ.ت؛ن مقاطعة ثِح يثل.يعآ حزنا وحزنوا تبوك، غزوة ق قو افه رمول عن نحلفوا 

بمدعليهم اش تاب، نم والاستغفار، التوبة إلا افه عذاب من لهم نجاة لا أن وأيقنوا تعتها، مع بمم الأرض 
بيم•الرحيم التامح،، عباده عف هوالتواب اممه إن اكوية. عف ويداوموا لمتمموا يوما؛ حمجن 

والأسنباطات:الفوائد 

للمشرين.الاستغفار تحريم — ١ 
الشب.رابطة من أهوى العقيدة رابطة — ٢ 

بالأسياب.الأحد ع اف عند من الصر ٣— 
الخهاد.عن التخلف توبه قبوله تعال افّ رحمة مى ~ ٤ 

٠٤
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وسما»==قاثلآتلآشض أؤ؟ مع\لصثدنجى هينا أقن أققوأ ^١^! آثبجك< أ؛بما كؤ 
ييأدهنر ئلدك مسهء عن اُسآلم نتثوأ ه آش رسؤل ص أن آأدءتا>—ا تن حركي 

ألخئاثَه

^بآي^لصن0هثاوثِخظؤيلأاص 
آقثأثسماثحزيهاز حظتبلهثم ولأبمكعورت>ونيتاإلا ولاح=ق-يروْ سمةصغيزأ _رنغئو>ى 

تتي؛اممنجئؤ ينَؤو هأزلأيمت صقامه آٍبنننينفعا محقامأسوف؛وألوماَغرى 
مح0كآةأ\ك:محأكفأ

هآثت؛عأثثمبمن<.؟ ^كأبملهراعأءأأف تت<األخغناؤ ١^^^^٢ 
التفرت

أقوالمق يضيقوا وأن نواهيه، واجتاب أوامر0، طاعة ق يمموه أن النوتن تعال اف نحاط—، — ١ ١ ٩ 
وأقعالهم.وعهودهم 

الأثه الاام؛ن البادية أهل من حولها دمى والأمار الهاجرين من المدينة أهل بمئ —ئم ١٢١—١٢٠
اف؛قوقورسول هم لأنفالراحة يشدوا ولا اف، سل ق ا-بمهاد قوق اش رسول عن هحلقوا أن حم يلغ، 

ولاتعب ولا عطش نميهم فلا المالخة، أع،الهم رصيد ق فاثه الشدائد صن يميهم مها اله U_، مشمة. 
يثيءأعداءهم يصيبون ولا فيه، نزولهم الكمار يئضب مكانا ولايتزرن اف، ستل ق بجامدون دعم جهمع 

ثوابيضيع لا تعال افه إن تعال• اف عمم- لهم يربه وصار عملهم، أجر لهم نيث، إلا الأسر أو القتل من 
إلاوأرضا واديا للمجهاد محازون ولا أوممرة، قليلة كانت، مها نفقة من افه سل ق يتفقون ولا ال1حسث؛ن، 

قال:عها اش رصي عباس ابن عن إحامم. عل به نحرون ما أحسن اطه ليجزثبمم الخن؛ ثوابه لهم محب 
هقوله:ؤتثرن إل ه ماء=قاد<لآتلياشض وؤ ]المة;بم*ا[، ه _ثا آلمئ١ب١ ثثؤ.تبم=ظم ثفثوا ^^٠ 
)احرحيابوداودي[. ١٢٢]التهمة:  ٠٤يًقاثه ؤ تليها• الم الأية نسختها [، ١٢١]النوة؛ 

٢(.١  ٨٧برتم  ٤٧٦- ٢٤٧٠; رداود صحح ح>،، الأيان؛ ينال يا-دامة- العامت مر اكخ ي باب ا-يءاد، كتاب - ٢ ٠ • ٥ برتم المش 

ؤيركواخميعا، ينقروا أن للمؤمcن يبغي خلا الأحوال، كل ل ال-ين ق التممه إل نحتاج الأمة إن ~ ١ ٢ ٢ 
للتفقهقليلة فئة وتبقى ملة، كل من مرايا تنفر بل، ~ بأموردينهم ليمرمم الإمام ~نحتارْ فقيه بدون ايائن 

أحكامه.بمخالفة تعال افه عذاب بمذروا كي بلدهم؛ إل رجعوا إذا نفرهمتا الم المرايا ؤإندار لشريعة، ال 
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دارإل فالأقرب يالأقرب سدزوا أن ويرشدهم الكمار، آعداتهم بقتال تعال اف يأمر " ١٢٣
بحانهذكر ثم الموم؛ين، وأذى الكفر عن لتئوا الكمار؛ أولثك عل وا-اءرأة بالشدة وأمرهم الإسلام، 

وئقزهوتأيده تآكادْ 

والأسشاطات:الفوائد 

•ولأس،اقابهاد واكزاء، الرمول.قالثؤاء طاعة وجوب ١— 

القوس.أغل ه وتفومماته، حياته ز ه الشي عن الدفاع وجوب إل الإشارة - ٢ 
أمسه•من يقلل ولا العلم حللب عن الأمة يعفي لا افص سيل j، الخهاد بواجب القيام ٣" 

الكاقالقدار عف أي; الكفاية، عل اليم؛ن من عف الشرعية بالأحكام العلم ءلال_، وجوب — ٤ 
الوجوب.ذلك من القصد كحصيل 

لم-ُيكدون الؤهت؛ن، يؤذون الدين التكفار من الأعداء قتال وجوب ٠- 
للمتق؛ن.والوازرة بالمر تعال الثه بشرى ٦~ 
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وادمم ١٢١٠.ثأثا رادئم 1ءهظلم يقود من ئنهر ّثودة ؤزلت ثآ إدا نؤ 
وئامإلثميمهل ئتهومادتم متريهم ؤ، ولماآقمكث> سثئون.؟ نبمن  ١٢١

ولايملأبءلميك> أونثيب ^١^٢؟ . ًًقتغمح< 
ثملم يث يرثًظا يل بعمى إل محهم هقلر انؤلثس؟ مآ ^١ دحكدئثحي٢ 

ينآثيهظمرّثوح جآآلظم ممهوة.؟لمد لا ^٣؛؛؛؛مم موبيم آ>صتزمأصثبمتثكآقث 
دمل^^١ ي قمحل.٢ رءوق عثا=ظم حيبمِِخ تاعنتم عثه ٤>،؛^ 

^^لئ;ضثثآصهمص.يم
اكصذر1

استخفافآبينهم خيإ فيقولون ثما، المنافقون يتهرئ القران سور من عفليمة سورة أنرلن ما ؤإدا ' ١٢٤
منقيئ بإ تصديقا، رادمم فقد اطلومنون فاتا يافه؟ إيانآ ألإلتؤ التي السورة هده رادته منكم واحد أي ثذ٠ 

والثواب.النور بيدا يمرحون وهم تعال، ١^ عفلمة عل تدل التي والثرامن الهداية 
وضلالااصهلرايا يريدهم المورة نرول فان واضطراب، ارتياب قلوثمم ي الدين المنافقون وأما — ١ ٢ ٥ 

وآياته.تعال ف بمكذيبهم متإدون وهم وهلآكوا ورجسهم، ضلالهم إل 
والشدةباكحط ستليهم اش أن الناقمون هولاع يرى أولا عليهمت ثنكرآ ال؛اؤقين تعال اش يوخ " ١٢٦
ليعمحا دلأيتعظون ثتويون، فلا ضلالهم، عل يتمرون ثم أد مرة عام كل j يزجرمم وما والغرد، 

المّابمن فيهم 

محنمحورة أزلل .ا فادا أستارهم، و؛بائ، أسرارهم، تقضح محورة نرول، من المنافقون يترعج " ١٢٧
منالهروب بضهم أياد إذا ثم وغيظا، صخريه ؛الغمز بعضن إل بعضهم ثقلت عتوبمم تذكر الكريم القرآن 
تعالافه صنف انصرفوا. ثم سئلتم؟ إن الوتن محن أحد يراكم مل ت لعض يمضهم مال، قو الض جلس 

•الحق ايع لايفقهون قوم أثبمم بجب، والهداية، الخيم عن ملوبمم 
الكارهمن تواجهون ما عليه يشن قومكم، من عفليم رسول، ~ الومتون أي|ا ~ جاءكم لقد دسمحءا " ١٢٨

والرحةالشفقة سديد النار، من وأمانكم إي،انكم عل حريص والابتلاء، 
ناصرآ،يكفي تعال اش إف لهم• فقل الني، أيها بك التصديق عن والمنافقون الكمار أعرصن فإن " ١٢٩

أعفلمهو الذي العرش العئليم، العرش رث، وهو اعتمدصت،، وحده عليه مو، إلا بحن ممود لا 
الممحلوذاُت،.

-٥٤٩-



>سور6اضة

والأساظت:الفوائد 

القران.مإعهم عند عنادآ يريدهم حيثه ١" 
قالض دأنة محان ٢" 
الإدار٠إلضلالخربلأنهمةوم.٣- 
نحقشت،,قووقال للم تعال اف بنصر بشرى ٤" 

٠٠٠ .





يؤسىصوره 

ت_يآشصص

إ0دقتؤث٢٥?تنءا>رين هادآلخكتفثيياإ>ى هثثغهم صدق >؛ثهثِمدم ١١٢٠١تدثياكرك>^
بعدين سفيجإلا ماين تنرالأمن ألمني عق آستؤئ م آثام ستؤ ؤ، وأ[ذءى كو؛ب -٠^٠١ آفيى أست 

وعدآئيحمأه>من-بمثمج-ؤيعا ?ه'إفيمح ^^رؤرك< _دإ ةئترييظة أس دإا==ظلم إدنؤء 
تى^١>؛؛، لهتَ يتتقصأ يآؤمة ألصتل<ىتياكتط محهماؤأ  ١٣٠١؛لجزى٢٧ ثييدُْ ثئ لكي ثديأ 

^صئّآحؤثاس

?0؟^ظسقألإسمحكممون صتثآبيتيثست 
ها©؟ ثتموث< آلت_ثثؤت ؤ، وآمافيرما أ-ئؤاله،آض ي إة 

المسمخرء

سانإيرادها ل الحكمة من وأن القشة، الحروف عل الكلام البقرة سورة ق ئقدم ه اتر ؤ — ١ 
الأحكام•وييان الحكمة عل الشتملة الحكم، القرش اياءت< الشأن العظيمة الآيامحت، تلك القرآن. إعجاز 
لشركيعجيأ شيئا أكان لهم: موثخآ الشي رالة أنكردا الذين مكة كفار عل تعال افه بمكر ٢" 

بأنالؤْتين ويتئر اكار، من والحز الإنس بمدر قومهم، وهومن بالقرآن، ه اض رسول إل إمحاونا مكة 
قالواالكريم القرآن آيات بعض ورسوله فه الكدبون سمع ولئا ر؟ام؟ عتل غالية وجنة عالية، ْتزلة فم 

•الحر فياهر عليم، لساحر محمدآ إن مزاعمهم: مؤكدين 
السبعموات ال-نحلق بحق، العود اطه حالقكم إن وعقلمته: وألوهيته ربوبيته تعال افه تى ٣- 

يليقاستواء الخلوقات أعفلم هو الذي العرش، عل سبحاته امحتوى ثم أيام، ستة ل الح والأرضن 
اطصذلكم بالشفاعة• له يأذن أن بعل■ من إلا عنده يشفع أن لأحد ليي الخلائق، أمور يت>بر وعثلمته، بجلاله 
الذيهو اض ؛أق الآيااتأ هده من تعتثرون أفلا العيادة، له وأحلصوا وحده، ءاءبالوْ خالقكم، العثليم 

وحده؟يعتن• 

هوإئه يتبدل، لا اطه من وعدآ القيامة، يوم حميعا — الناس أيها — مصيركم وحده تعال اممه إل — ٤ 
والذ*ينبالعل-ل• الصالحات عملوا اكين الومين ليثيب، الٌمت،؛ بعد ييعئهم ئم الخالق، باكماد بدأ صيحاته 

قو.ولرسوله تعال طه تكذيبهم ب موجع؛ وعذابه الحرارة، ثديي شرابه لهم ورسوله افه كد«؛وا 

_٢هْ_



يوصسيره 

فهووحدهذلك، عل الدالت الكونة والايات الملية الأدلة ذكر وربوبيته، ألوهيته بحانه مر لئا — ٥ 

يقهلعهاافالت، مق تزه وفد ياليل، متيرآ القمر وجعل باكهار، ساؤلمة مميثة الشمس جعل الدي 
يعرف،القمر ئر وبالأيام، ئعرف، فالشمس الأوقايته، حاب، بدس! لتعلموا وايالة؛ يوم كل ق ب1ءركته 
قدرتهعقلمة عل ودلالة جاليلة، لخكمة إلا العفليم الأمر ذلك تعال اممه خالق ما والأعوام. الشهور 

تعال.اش قدرة يعلمون لقوم الكونية الأيامته هده سين بحانه، 

مواتالق تعال افه حلق وما سامها، ودية والتقصان، بالزيادة والنهار الليل اختلاف ل إف ٦" 

أوامره،بهياعت افه يممون لقوم ووحدانيته قدرته عفلمة عف دالة لُلأ.ادت، السح، والأرصين الح 
نواهيه.واجتناب، 

والأساطاُت،:المواتي 

اكلعة.بالخروق الكريم القرآن نحدى إل الإشارة ~ ١ 
^لخينمحونرطلةهمالأجم،ةو■٢- 
تعال.افه وحدانية عف الدالة العثليمة الأيات والتدبرق التأمل وجوي، ٣— 

وينظرنه، ءامنؤأومارأأكيئي،تكتط. لثمىأق.ن ؤ ت تعال قوله عند نبوي وتقف الأية)٤( ق ~ ٤ 
(.٦٠اية)الأنعام ومحورة (، ١ أية)٣٧ التحاء صورة تضر 

^كا من>,لآدهم، دعثرون ثانية القمر منازل ْ~ 
ب.الثر؛ا.ادطين. ٠٠٦.الشرطين؛ ،.الرشأ؛ الؤخرلأ ٣.الفرع القد.مّ ؟"•الفرع الأخية• سد .١ 

.النبرة. ١٠،اءالخبهة. ٣^لأ١لءلرفة. .القرة.  ١٢اا.الن؛راع. •اءالهنعة. ا،.الهقعةّ ٨.الديران. 

االشولة.٢٣؛؛__،. YY.الإكليل. ٢١.الز؛اuّ ٢٠.النفر.  ١٩طك.. ال٠١٨.العواء.  ١٧.الصرفة.  ١٦

والقل،اسل ب؛ن الكويت )الأجزاء عود. ال JUun. ٢٨.صعد؛^١  ٢٧اكاح. .صعد ٢ ٦ .البلدة. ٢ ٥ .التعانم. ٢ ٤ 
١الملحق ز القمر منازل، صورة وينظرن (. ١٨•ص 

منللعديد للأرصن الغازي الغلاف من الدنيا العليقات ق مروره عند الشمس صوء يتعرصن ~ ٦ 

وجزيئاتوبخاره، الماء وقطثرات الغيار، هياءات من كل عل والانعكاس والتشتتج الامتصاصي عمليات 

الأبيضاللون نبيا فيثلهر للأرض، الغاذي الغلاف من الخزء محذا ل سا عاله بتركيز الو.جودْ الهواء 
صوءلا بارئة معتمة أجسام هي الثمية محموعتنا أجرام من وعيره والقمر النهار. فره يميز الذي اليهج 

القرانالماءي الإءجازالعلممر: )آيات فيبدوبرأ. الشمس أشعة عكس لقدرماعف ترى أن ولكنهايمكن لها، 
اللحق.ي كإ والنور، الضياء توضح صورة ؤيتظر• ٥،• ٠ ٩٣ْ~٨ النجار، زغلول للدكتور الكريم 

٠ ٠٠٣



يدسسورْ 

ءاتنيناعن هتر وآكمتث> ؤآظثأمأها آلوتا ئثيآ ونبمؤأ ييميك لأ آئ؛يى ة إؤ 
;ان؛وأمحلوأ١^^ إن ?©؟ عتزض ًًقاؤأ ث ص\لأ\ئ أزنجاى 0 ?_ 

فبمايعيبهم أشي'ه؟ جكب ي آلأيهنر يم ين ثجيي يزيتهم رجهم تتي"يهر أمحنيثت 
سمحث?زولؤ لهى هثن لإت دعؤينهن ثلمءوتاير ذ؛؛تا ومحثئبمر نبمنiقآ٣ 

لأتيجوُتتأكنن تدر لجنتهم ءمحم لثنى بالصهر أسيعجامحم ألشر لشايى أقع 
طماكثمناصه ١٠٠^١٠أو ^١ ١٥آؤ ء لجنسه دعانا آلشر مسألإذنن ^١ '/و^؟ ثننهوب^.\ طمننأم 

?0مأبمثاورثث> مغوت ثز إك دعثا ؤ يكأن مز ءنزْل 
سألأؤبجأسمىزثممره إلاح مم٥ 

هحج سون ?0 ايزيخت آثثمحم 
الم\ر*

واستحثوهابالدنيا، ورضوا فه، يطمعون ولا القيامة، يوم ق اش لقاء يثوئتون لا الذين إن ٧—٨— 
ولاوقدرته، وحدانيته عل الدالة العظيمة اياته يتدبرون لا هم والذين إليها، وسكنوا •ءأا، وفرحوا 

منارتكبوا ما بسبب الاحرق؛ ق جهنم نار مصيرهم تعال، افه رخمة عن اليعداء أولئك فيها• يتفتكرون 

دالدنوب'ا~إرمائم 
لهتصديقهم ؛_، ؛ابنة؛ ؤلريق إل خالمهم يأديءم الصالحات يعملون الذين الومت؛ن إن ~ ١ • ٩" 

فالتسبيح فيها دعازمم النعيم، جثات ق ؤيقيمون العذبة، الأمار قصورهم نحست، من نحرى سبحانه، 
واخرشر، كل من السلامة أي• سلام، ت بينهم وفي،ا اللأتكة ومن تعال افه من ولحيتهم سبحانه، له تعظيا 

خميعا.المخلوقات رب ف، الشامل والثناء الكامل الشكر أي: العالين، رب ف الحمد دعاتهم^ 
ولوالخم، ؤ، فم كاستعجاله الشر، ق دعائهم إجابة فم ينجل لا اثه بعباده تعال القه لطم، من — ١ ١ 

•يتخبهلون تمردهم ؤ والحساب اليعث، بيوم الكدبين سحانه فيرك هاتالة، رعة ب لهالكو١ دللث، عجل 

الشر،لإزالة قائا أو قاعدأ، أو ممهلجعآ، حالاته خمح ق دعاه بالشر الإنسان تعال افه ابتل ؤإذا — ١٢
العثليمافه بمغ لر وكآئه بالشر، الابتلاء وني العاصي، فعل عف استمر دعاءه، له تعال اض استجاب فم 
ماالإحرام ز للمقرثن زين كفره، عف استمرائْ الإنسان لهذا رثن ما ومثل عه. الشل ذللث، كشف، إل 

و١لاJنوب.الكبائر من يرتكبونه كانوا 

.٠٠٤-



يدسسيرة 

صقؤ، الض ثدبوا الذين مل من تعال اف رسل ثدت اض الأمم هلاك محئق لقد مإ -  ١٣
امنواها ولكهم رسش^م، صدق عل الدالة ١^٧٥^٥ وايسحزات الماهرة، بالمرامن رسء^م جاءتهم 

اجراتم•مرقون الذين القوم تجري الإهلاك ذلك يمثل برنلهم• 
فننظرلتختبركم، اليائية؛ الأمم تلك بعد من الأرصى حكاء — الناس أبما ~ جعلناكم نم " ١٤

ذلك،.عل فتجانيكم شرأ؟ أم حتدآ أتعملون 
الفواندوالأساطات:

اكالخين.ومصر الأحر، اليوم منكري مصثر ب؛ت الفرق بيان ١" 
الراء.و الدعاء عن ان الإنغفلة بيان - ٢ 

بم،كفرهم.اليائية؛ الأمم الوعثلةمن سان ٣- 
وهوالعمل، عن العلم لفعل معلق استفهام اسم ؤكت،يم (: ١٤)الأيت ق عاشور ابن قال ٤~ 

قيمة:بن إياس قال تعملون؟ كيف جواب لنعلم متله: ق والعي بولثنْلته، متموب 
ثجاعهاثن جبايا من لأعلم بتننا بملر والحيف دأنلئ 

ا/٧٣(رسجباما،•)اكمّ.مُّالصر:ا جواب )لأعلم( أي 

٠٠٠.



يونسمورم 

عيرهنيأآؤدمز؛اتي آمن ثت*بر-م0عاءدا آكركث> هاد بننئت كتدعقهتِءامادا ؤ٧^١ 
إنقثاف إؤا مايكةئك> إلا أشمع إذ ثنيي ق-لماغنا ين محدلث آ0 لإ ذمحش ما هق 
همدئدء ذوثملإ ولا" ^٠؛=^^ ماثلؤثئ> سآء\ئه ؤ مل وأ عقم ءووِ عياب رؤ، ءصتق 
حقد؛آئم عق آئ؛ركئح متن أظلا ثن .ا ثغأزث> أثلا ميدء نن ثثتإ فطم لئث 

ي؛؛٤^٥!^ممم\ دمحيٍّب ين وسد اؤأر تممزنث> عشبماىؤءإمم>لأيخيح 
ؤرآلتثم؛تييئنالأثئلم هزأنسمثااقة قسأوذاهدآس هتؤم وبموفيبى ولا 

آمحثئوأفس 
أولاؤمموونش ?ؤ؟ عملسى مد سهترفثا لشى ربمكث> ين وأولاد=قيمهسشِ£ه 

هه إي آكتقةسظئ إةت١ همز رتهء ين عشي؛١؛^ ثزد 
الضر:

الكمارعل ممل ؤإذا الكريم: بالقرآن التلاعب ل يرمحون الدين الكمار جحود سال اض يمح، - ١ ه 
بالبعثيؤمنون لا الذين، زء،اؤمم فينفر ينزصحون، فإمم والأحكام، الحكم الواضحات القرآن آيات 

أوتدلا سمعه! الذي غثرهذالنابقران الي، هو: للئى فيقولون والثواب، الأحر ولايرجون والحاب، 
ولايبي، ما لهم* يمول، أن ه الّص آٌرأ تمال اف عليهم فرد الأصتامإأ يئس وكلام أحكام من فيه ما 

حالمتجإن أحاف، إي سبحانه. ربي، به يآمرني ما إلا اثبع لا نفي، قبل من، شيئا أوأبدل أغير، أن فير يصح 
القيامة.وهويوم والأحدايثؤ الأهوال، عفليم يوم عيان صيحاته أمره 

اق،لسعف به أعثئكم ولا عليكم، الكريم القرآن ؛ JLaثالوت ما تعال افه لوشاء أيفا: لهم تمل — ١ ٦ 
الحؤ،؟اداع أفلاتعقلون القرآن، تزول قبل من سنة أر؛عغ، طويلامدة زمنا أظهركم ينز مكشث، فقد 

أوتعال، اطه عف الكذب احتلق ممن ظلءأ أط أحتؤ لا الكدبب؛ر،: الجرمتن، عف تعال افه ينكث - ١٧
الوأممهم أنتيائهم مع اُبمرائم وارتكبوا كدبوا الذين، إف الرسل،• بما جاءت اض، العفليمة باياته ب ئ. 

يفوزون•

عفأولاتقدر ريعبدوها، إن لايئزهم التي الأوثان غمح؛ النه دون من، المشركون هؤلاء ويعبد —  ١٨
كاليشفعوا نعيدهم؛ الأوثان هؤلاء جريمتهم: لثنوغوا ويقولون لهم، ^ ١١جلب دلا عنهم الضر دح 
أمرمن، يعلمه لا بثيء تعال الله أنحيرون عليهم: ومتكرآ لهم، موبخا — افه رسول يا ~ لهم قن، الله. صد 

وافترائهم•الشركغ، اصقاد عن متره الغيوب، علام وهوسبحانه والأرض،؟ موات الؤ، الشفعاء هؤلاء 
-٥٥٦





يدسمودم 

رنلتاإن ٠^١ أستغ آس ق تكر نهر ^١ تثثئم بمد»ثمإء تن تبته الناس اذئا ^١ ^ؤ 
بجيجتؤم ثمين الممح، إداكثري حئ وابمم آلإ ي ماه ٥^١^؛، . ما ثةئو0 

دعوأيهنر أحتْل أبجم نئوأ ذكاؤ( ينَلإ، آلثمحح يحآءئم ءثابمما يمحح تبما -؛آ؛ عبما ^١ ٢٧ثجي 
بممن،٣ ^١ قثآ مناللإؤ_ن. هندْء آمحثناثى ^٠ لاألدمن ءئلصا؛ن آئة 

آ'اوفيتاث يم، ثأ.حنلْل منآنتء آئزلثث ألوتاَةتني  J^3مثن؛هتثاوث'و؟إقتا يثاَققل ٥!^^؛ 
قدثدثوم أتمحآ نص نآزنذئ ي نآ'لأمح آزز 

لثوبدمتيلآو"ست، فير َآن ->صيدا ئجعدت؛ها  ٧١٠٣أو•قلا مدا قها ثقكا 
ضطسقنير?لآ^'همندثآ»إق ويحى دارآلقثيِ أّؤأ ثئاًقثوك 

الفرن

الئنريعد والخمس، بالأ^ر الرحمة عليهم تعال اف أنزل ثم والشدة، الشحط حم حل وقد — ٢١
السءث،فآمر والرئة، المسموعة اش يآياتؤ وا.سهزائهم 'كمرهم j تماديا يلكنهم يشكرون، لعلهم والخدب 

منارتكبوه ما الخقظة اللاثكة بكب إذ ■جرائمهم، عل جراء مكرأ؛ أميع تعال اف بأن بمددهم أن قو 
ممارس•

المنق البحر وق والراك—،، الدوايثه عل الو ق المر من بمكمحم الذي هو بحانه اف —  ٢٢
وانحامها،بطراوبما منعشة برج مصحوبة وجرت، الممن، خلهور عل المحر ق تمتم إذا حش والزوارؤا، 

محيطالهلاك أن فأيقنوا قاصفة، متلاطمة موجايت، محمها عاصفة، ثديية ؤج فاجأيكم يدللئه، وفرحتم 
هذهمن أن٠حيتنا كن مون ؤيقوالدعاء، بالاسعاثة وحده تعال افه إل وأخلصوا فزعوا، هناللئ، حم، 

وأفعاكا.أتواكا ق والعمة المحنة كلاائ، حمآ الشاكرين من لكوثن والقمة؛ ايحنة 
قيطعون مم إذا العضال، الأهوال تللئ، هن وأنقذهم دعاءهم، الرحيم اض استجاب، فلئا — ٢٣

حطورةومو'كدأ متثهآ حيعا البشر تعال اف تائي نم ؛الباطل. وولوغهم العهد، يتقضهم ادأ فالأرض 
الدنيابشهوايتح يتمتعون وهم صحاتقهم، ق وعيثئ، يكتن، فإلا أنفكم، عل يعود فصزره الطغيان، هدا 

حمارمحل جرائمكم، إحصاء عن العثليمة الأحبار فتخبركم والبعث،، الوين، بعد مرحعكم إلينا نم الفانية، 
جوعكم-
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الباتمن أنولع به فتت ماء، المن أنرلناْ كمعلر ؤيقم نتم من فيها وما الدنيا الخياة نتن إنها — ٢٤
إذاحض البهائم، تأكلها التي والثعير والتبن الناس، يأكلها ار؛ني والحبوب، كالمار ببعض، بعضها الختلط 

بما،الناس وابهر النقية، والمياه الزكية، دالمار ايهية، بالزهور المزدان الأخضر بالثساءل الأرض ت، اكت

قأو الليل فللأم ل خضراتها ييلأك أمننا فاجأها منها، والاستفادة حصادها عل هادرون أمم وفلتوا 
الأرضظهر عل قاتمة زهراء خضراء تكن لر كأما الحصوي، اليابس كالشامت، هشيأ تجشاها التهار، 

تمالاث وحدانية عل الدالة اكوعة الآ؛اُت، نتى كلuثط وغرورئ، الدنيا الحياة شثهنا U مثل ذس،. مل 

بأنوارها.وبمتدون يتدبرويبما، لقوم 
سوالسلامة والاطمشان الأمن دار الحنة إل تعال اف يدعوكم القرأن، من نزو وما اليان ^١ -  ٢٠

الإسلام.دين إل يشاء ثن بحانه اف ويوقق ثز، كل 
والأساطاصالفوائد 

والضراء.المرام ق وحده تعال ض الدعاء وجوب — ١ 

وتزايديه، البهحة بعد نعيمها وزوال ئقضيها، ّرعة ل الخياة حالة شبهتا ١١عاشورت ابن قال ٢" 

لتشبيهاتثضتنه الشعيه هذا بدح ومن حصيدآ* ومصبرْ حه؛لاما يهابه ي الأرمل نيات بحال نضارتها 
منجرء لتشبيه الركب، التشبيه هدا من جزء كل يصّلح يحيهثا التشابن، الخالين أطوار من مفرقة 

٦(.• / ا ١ )التحريرواكؤيرت النشابلازلأ• الحالتن 

ومثداتها.ومكانها زمانها ق الدنيا بصعر التيكير ٣— 

ا1ااحق.ق العاصف الرج صورة ينظرت ٤" 
التوكيداونون المم، توطثة لأم موكدارتsت بثلاثة بالشكر وعدهم  J^luعاشورت ابن قال ه~ 

(.١٠٧; ١ رالمير: الشاكرين!(.)١^؛> من لتكون دون: ه ؤلت؛ومى صيغة ء.اكمر 
ضربالأمثال،.j عظمةالواعفد ٦- 

تعال.ف والرجاء ، الخوفبين يكون أن يتض المؤمن ٧" 

الملحق.ز وزخرفها بممحثراما الأرض زينة ينظرت ٨" 
الحنة.j الأمن دار إل دعوته تعال اممه رحة من ٩- 
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يدسسوره 

٥^آئثو،م محئئ آونجك ذلت ولا در جومةلم -ويزهق ولا ورثاية كئ -أأثثوأ ؤ.للخ-عث 
حيتيم آئومن تن ثم ذلاما ينلهاوسهقهلم سيٍ جراء الث1ثات والإينك1يوأ خثه_ون 

عتش1زهلمحمعاورم ?ح" مح،آكايئ؛خايىورث 

مآاّتلثتثمى تاوأَكو أوأُهنالك عنبمادي^ةأ هلإإنَئ ^دثث١ ث٤مح^أشنيدا 
وألمح!تزآلثمت سيررئم ثق  ٢٥يثروث آقي وردوأ.إئ 

^^بجآمحئووث
أواهمإلأآئنزأنمؤ)ك ؤ؟ آثءسلسمأظ_ن 

٠الثسرِ 

وأفعالهمالسديدة، يأثوالهم سبحانه اش عبادة ؤ أحنوا للدين كريمة ومحنحة عظيمة، بشرى ~ ٢ ٦ 
وجوههمتعال، اطه وجه إل بالنظر تتحقق كريمة ونيادة الختة، لهم أن الحميدة، وأحلاقهم الرشيدة، 

همالحنة، ملازمون الرفيع، القام أصحاي، أولثالث، والكابايتح. ال\كئبامت، قهئ ينشاها لا حثه، حنة ناصرة 
الحنة،الحنة أهل دخل لاوذا ةالت قو الت؛ي عن ه صهيب من، أبدآه فيها يموتون لا ماكثون، فيها 

منوتنجنا الحنة ندحلتا ألي وجوهنا؟ تبيضن ألي فيقولون• أزيدكم؟ شيثآ تريدون وتعال* تبارك القه يقول 
هلقأء>رحم إل النظر من إليهم أحب شيئا أعطوا قط الحجاب، فيكشف ^ ١٥النار؟ 

غلا(.ربمم الآحرْ ي الومتثن رؤية إثبات باب الإيان، كتاب " ١٨ ١٣٠^،١  ٦٣/ ١ مسلم )صحح 

سقوباتالكراء ا-ارائم تلك عل ثبمردن والشرك، الكفر من الكاتر جرائم ارتكرا والذين - ٢٧
وجوههمعئث، كأث،ا تعال، اف صخط من محميهم أحد ئم لمس والمحال، الإذلال قهئ ينشامم قاسة، 
ماكثونفيها هم جهنم، لنار اللازمة الوقود هم تعال القه رحمة عن العداء أولثالث، الظلم. الليل اخر سواد 

أبدآ.

والدينأنتم مكانكم الرمجوا للمشركزت نقول ثم للحساب، الخلائق حمح نجمع يوم "٩٢"  ٢٨
افهدون من عبدوها الم والمعثودات الشركين بين قنا فم الدل. وقوم وتقوا افه، دون من عبدتموهم 
تعيدوزإإيانا أيكم تعلم كثا ما عليهم• إنكارا لهم وقالوا ١لشركيرن،، مجن العبودات هد0 وئبمرأت ّجحانه، 

بالعبادة،أمرناكم ما أتنا — الشركون أعا — وبيتكم بيتنا شهيدأ تعال افه فحنبنا ؛عبادتنا، أمرناكم وما 
بعبادتكم.ءالين عير كثا واثنا 



يدنسسوية 

وتجازىأوثر، حثر من قدمت ما نفى كل نحد العصيب، والوقت الهيب، الوقف ذلك ز — ٠٣ 
منشترونه كانوا ما الشركين عن وغاب والمهل، بالعدل جزاءهم يتول الذي تعال الله إل ودلوا عليه، 

الأوئن.

عليهمالحجة ليقيم الربوبية؛ توحيد من يه أقروا بإ الشركن يدثر أن جو رسول تعال افه يأمر " ١٣ 
الذيومي الأرض؟ و-محرارت، الماء بركارت٠ من يرزقكم من لهم: فيقول الألوهية، توحيد من أنكروه بٍا 

دتجيجاليابم،؟ الحب من، كالزيح الأموايت،، من الأحياء نحرج الذي وثن والأمار؟ المع لكم أوحد 
يدبرالذي أف مقرين، قسيجبمونك الخلائؤ،؟ أمور يدبر ومي، ان؟ الإنمن كالتعلمة الأحياء، من الأموايت، 

غيره؟معه عبدتم إن عقابه نحاقون أفلا لهم■ فقل هء، هوالقه الأمور هذ"ْ 
هيالتي تعال الله عادة فليس وحدانيته، ق الحي العبود؛حق،، الشأن، العفليم افه فذلكم — ٣٢

الحؤ؟اتباع عن محزمون ، فكيفالضلال، إلا الحق 
والأسياطات:الفوائد 

الكافرين.ومصير الومين مصير ب؛ن القارنة بيان ١— 

الحية.والأدلة بالحوار اكرك؛زإ عل الرأ ٢- 
الشرك؛ن.من العبودامت، براءة ٣" 

٠الربوبثة بتوحيد الشركتأن إقرار ّ ٤ 
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يونسسورة 

 y~ ~س 'محق؟ عمدب ' ٢٠٢■ر■ 'ج-ب">، ->ببتبَوtr  يبدوأثن ثن
شلكحبمشسص

ءئمحك>١نبجJةتاتمحي 
ساح ١^^٤اهثيةث,ضون?3 0ئتا_هأمحيللأ

تتمن فيه يثب لا آلكتنً، وممل يريد محما ألدى شدق ؤلمق دوي.يآض ين بمآر؟محا أن آلفتتءان 

لنَئمأش دؤبؤ تن آستءل»شر متير وآدعؤأ ظ؛ي-' .دمحت}' فأمأمحو آغشنه يمولوف آم ?ؤ؟ أهينفين 
ئلهرةنعلت؛كفمن أةن؛ن ثب لشهءهايأ"ءم بجطؤأ محّ ااو^؟بلَةدمأبما صنيمن 
يخيلأآغثثّ وربك يع، لايؤيرش\ ثن ثيتيم يدء ثقمن ثن آشمحأبمت<.ييتبم عتمة ماث 
إنَةئعقن0 

•اكمس\ر 

اضطاعة عن حرجوا الذين يعداب ربك كلمة حمت وحده، اش عيادة ز العظيم الحي ذلك مثل " ٣٣
ه.نييه ولابرسالة تعال اف بوحدانية لايصدقون لأنمم تعال؛ 

علالقدرة لها تعيدوما التي الأونان هل عليهم• ومتمرآ قم، ثويخآ للمشركن اض رسول يا تل " ٤٣ 
نميميه، ثم الخلق، ينشئ الذي هو سبحانه اش لهم■ قل الأول؟ كهيثه إعادته نم ئناته، ثم الخلق، إبجاد 

تعال؟اف عيادة عن يتصرفون فكيف، يعيده، 

الضالينمد"ي افه دون من تعبدوما الي الألهة هد"ه هل عليهم- وميجرأ قم ٌويخا أيضا لهم وثل " ٣٠
وهواف" الخن إل يرصد أفتى ذس،. عل هوالقادر وحده تعال اف لهم: تل وهوالإصلأم؟ ا-ديى دين إل 

عنفضلأ نفسها، هداية تتهلح ولا المالن، أحد محييي لا الش الأوثان هده أم بالايع أعر< ~ بحانه 
وهدمتعال افه بغ، وتثوون تنجرفون، بالكم فإ نجدي، أن إلا نجتدي ولا نجدي لا فهي ضرها؟ هداية 

الخاطئ؟اناطل الحكم بمدا ونحكمون الأوان، 
هداومثل حاطثة. وحرافات، باطلة، أوهام محرد إلا الأصنام عيادة اعتقادهم ق يتبعون وما -  ٣٦

الخرائم•كاتر من يرتكبونه بما عليم اش إن شينا. الحؤ من لابمي كاذب، ظن الضلال عل افي الاعتقاد 
يمللئ،ولا تعال، الذ عل مكذوب القرأن هذا أن رغم سليم عقل لذي سقيم ولا يصح لا - ٣٧
للكسبحموافقا أنزله تعال افه ولكن اف، غثر عند من العقليم القرآن حذا يأي أن البشر من أحد القدرة 

'ه.



يدنسسوية 

الخلائقحالق من وحي أئ4 ولاشك الإسلام، شريعة لأحكام واضح بيان وفيه رطه. عل ايزلة المامة 
أجعين.

قله؟ نفمل من القرآن هذا محمد أحتلق وطغيامم: صادهم عل توثون موهم أيقولون بل — ٣٨
كنالعون واحللبوا العفليم، القران هدا مثل واحدة ؤرة بهآيوا رعمتم كإ كان فان رسول يا لحم 

•افميته أي ادعائكم ي صادقن كتم إن والخن، الإنس من تشائين 
منفيه ما يفقهوا أن مل فه، العلعن إل وارعوا العثليم، بالقرآن المشركون هؤلاء كدب بل — ٣٩
الأممبكذب هؤلاء تكذمٍ، وشه الوعيد. من فيه ما عامة يآًبمم؛عت. ولر والأحكام، والوعقلة الهدي 

اشحق عف اعتدائهم ي—، بالعقاب؛ بأنولع اف أحال.هم كيف — اض رسول يا — فانثلر ملهم، السامة 
عباده؟وحؤ تعال 
الأريعالألأت j ك،ا الرسل، إليهم نمث، الدين انس أنولع M لرّوله تعال اف بج، ٤- -١ ،٠ 

أعلموربلثا الموتر، حش به مدق لا مى ومنهم ديثعك، القرآن بمذا مدى مى هؤلاء دمنر ت التالية 
لجراءليي ف ت لهم فقل الأرض ل المدين هؤلاء 'قدبلثج يإف الأرض ق اد المينثرون بالدين، 
بعملكم.أواحد لا وأنا بعمل، لائؤاحن.ون أنتم عملكم، وجزاء ديتكم ولكم عمل، 

الفوائدوالامتشاطاته:

منه وؤ وتا جلةت ن( لما اييان؛ متزلة يتنزل اسقهام ^ عةةرينث> ^^، >احالة عاشور: ابن قال — ١ 
التى بإلهية حكموا إذ الضال، حكمهم من تعجي؛ي استفهام مثله فهو عتها، فصثثر ولن.للثه الإخمال، 

(.٧٩/ ؛ ١ )التحريرواكهمض: تعجيب»• عف فهوتعججب بمنيي 

عنيعاوبْ يقتقي القرآن؛ٍا وصمر قو؟ أن الكلام: وبلخ الأسلوب يدح >امز، أيضا: وقال ٢— 
عنبالاستفهام ذللثؤ أعمسر ثم تعال، اش إل بته نوبتقريفر الكتسر، صفاتر أحل من فيه وبئا الافزراء، 

أصحابيا؛خماقة من والتعحسه الاشمئزاز، بمزيد الدعوى هن.ْ الماع ليتلم، افتراء؛ الشركين، دءو.ى 
(.والصير:؛\/٤٧)التحرير التعجيبي٠٠٠ الإنكاري الاستفهام حثز ؤ، افتراء دعواهم جعلمتر فلدللشر 

مثله.واحدة بسورة ي1دوا بأن إذمحياهم الكريم، رعجازالقرآن بيان — ٣ 
M.اش رّول إل التكديس، نثبوا الدين الكدبع، عف الرث ٤- 
تعال.اش وحدانية عف وايمغ الأدلة إقامة ٥— 

السلام.عليهم الرمل تكدير عف زمن، كلي ؤ، المشركون دأبر — ٦ 
البلاغ.أدى لأثه الشركع،؛ ص غثرمؤول M الرّول ٧" 

-٠٦٣ .



يونسصدرء 

٠ي وئبه. الشبه عليه دو ك،ا زنلهم، الكدبون الأمم ملهم من بالذين »الراد عاشور: ابن تال ٨" 
أمور:هداالتشبيه من يقمد 

بذلك.هيمووا الرسل، بت، ئ. الش للأمم تماملون أئبمم المشركون لبملم العانيين؛ عادة محدْ أف ما: أحل 
مصثرها،السامعون عرم اض الأمم بأولتك كاحل 7أم، العياب بحلول لهم بالندارة التعرمى الثابير: 
ديارها.وشاهدوا 

١الرمل في ما إلامثل نومه من ليي ما بأيه قق الّم، تسلية الثالث،:  أةوامهم«لأمن مون  ١١
\\اصا.)\سو\ضو:

الشديد.قوبالثكال افه لرّول الكف؛ين تمديد ٩- 
المثرين.من الراءة إعلان — ١ ٠ 

منُبمؤمحك ي ؤ
سآمحلأ.ص؛صئا هَلكءأ سآذمح أفك 

^:قاهن.ظةتمحمحكيأ
ؤشث أقث مم مِآحثهن ميمم بمصآثتم، ثما'ماؤاثهتيين.وإمائينق، آممه ذي 

وآهؤمألأبمليزن إفنط بميثهم. قنمح، رصوثهتّ هعلأ^داكثاث دلءًظفيمح مامعورك.٠ 
١م^ الف

الفأنتر منه، شيقا تفقه لا وقلموحم القرأن، قرأُت، إذا >^، ١١يستمعون مى الكمار هؤلاء —ومن ٤٢
الخق.ادٍاع يعقلون لا لأمم الحق.،؛ عن المم هؤلاء نمخ أن عل ر تقع. 

ينتفعون؛٢١لا حمس ولكنهم الساطعة، تبوتلث، دلائل ويشاهع. إليلثف، ينفلر ثى الكمار هؤلاء ومن —  ٤٣

فقدواقد وهم ها.ايتهم، عل تقدر ولا الحق، عن العمي هؤلاء مدي أن تتهلح لا فأنتؤ شاهدوا، 
اليصيرة.

الدينهم ولكنهم أوكثرآ، صغثرأ كان مهما ثيء، أي والخن الإنس يظلم لا أمه تعاد اف تحد - ٤ ٤ 
تعال.اض طاعة بعدم هم أنفيظلمون 

ساعةإلا الدنيا الحياة ق مكثوا ما كامم جيعا الناس تحشر حين القيامة، بيوم تعال اف يدثر —نم ٤٥
جحدواالدين حما حر قدأ الدنيا، الحياة ق كأمم يعفا يعضهم ، يعرفالنهار، من،ساعايت، واحدة زمنية 

الحق.إل موئق؛ن كانوا وما وحسابهم، تعال اف لقاء 
٠٦٤-



يوص—وره 

لتقرr«(؛ العياب ؤاعق عليهم، ئضرك من نعدهم الذي بعض - الرسول أبما - أييناك ؤإن - ٤٦
علشهيد اش ثم الآ■محرة، ق تعال اش إل همرجعهم ذلك، ترى أن مل أوئثوهتثلئ، فذاك، منهم عينيك 

•وسيعامهمعليها اقترفوها، ال؛ني جراثمهم 

بالعدل،بينهم تحي عليهم، ليشهد رصولهم فإذاحاء لهدايتهم، أرصل رصول الأمم من أمة ولكل " ٤٧
لايظالمونمثقالذرة.وهم أمالها، وكتاب بحمزةرسولها، أمةتعرصىعلاش إذكل 

والأساطاصالفوائد 

سمعهم.من استفادتهم عدم جي، باكركن ذم ~ ١ 

ليةض.؛ةمحزنضءلملتمانالشركتن.ت٢- 
ازص.تحال اف ظلم استحالة ٣- 

الدايين•ز بايذاب اكرين تربيا ٤" 

١الخلائق بين تمال اف عدل تقرير " ٠ 

مىغةُ'مماإيماهاقثمت،دمحفي؛نأو؟ ̂ ؤ
0محأتصأيم'ظبمتئاأن

تماؤأ سث«نيلوك وثثَئممء ءآلثن دء منم ١٠وج ما  ١٥١أشت  ٠٥?ءنةآلثمز0 سكنيد ^^١^١ •<ارا 
هوثلهومسزه1ص إلاؤثاَكمديزن مل( ألثني عداب يومأ 'ليئؤأ قآ محل، 

ماؤ،آمحرةدالآعثدث<يوءمحأسىلؤ او؟ومذأف وآأضلثى إقق يدؤ، نمح٠ 
آكمو؛ت(تاؤ، ممي ألأ،إن ?ؤ؟ ؤئتر؛٦يظلامو0 لأكتط بيئهر ونيرت> آلدد١ب يأوا لما آلثد١مث 
ه^رفوملإ،ءوسث( ١^٤ وأ'لآبج، 

ثرتالتف

والخاباب( الوعد؛العلو ^ا متى سخريئ: ه للشي الساعة قيام الئكرون اكركون ؤيقول —  ٤٨
ئوعدكم؟ق صادقن كنتم إن وأتباعك، أتت به ئتوعدنا الذي 
١اكركين لهؤلاء — الرسول أيها — مل ٠— ٠ — ٤ ٩  ولاصزأ، نقي عن أدغ أن أسمملح لا حرين:  ١١

اضعند معلوم ومت، أمة لكل حترآ• ل أوءبك< شرآ، عني بلغ أن تعال الد ثاء ما إلا نفعا، إليها أجلب 
ماعة،يممد١مون ولا ساعة، ذلك( عن يتأخرون فلا العمر، انتهاء وقت حان فإذا آجالهم، لانقضاء تحال 

٥٦٠-



-ورْثدس

اك؛ائرالمرتكبون ما تتعجلون ثيء مأي مارآ، أو ليلا تعاق اش عذاب أصايكم إن أحيرونٍر ت لم وقل 
الخواتم؟

لاينفعكمحنن به تومتون ااوءت< هذا أق به؟ صدقتم بكم لغ إذا نم بالعذاب، تستعجلون هل — ٠١
قووالمومغن؟يالشي وسخريه منكم، تكذيأ تعجيله تطالبون وقوعه قبل كتتم وقئ الإيان، 
يعاقبونهل نأءودائم، عل ونحرعوْ العذاب، ذوقوا لهم: إذلالا الكدبين لهؤلاء مال ثم — —٣٥  ٥٢

منيه وعدتنا ما أحي غيرم.' أن — واستهزاء ثلاهة — هتك ويطلبون الخراثم؟ كبائر ارتكابكم ب_، بإلا 
العقابمن :مرين، اف بمعجزين ولتم ئابت،، لخى إله ورب نعم الرمول: أنبا لهم قل والبعث،؟ العذاب 

والخاب.

عذابمن لها فديه لدقعته والخثرايت، الكون من حميعا الدنيا ز ما تماللث، كافرة نفى لكل ولوأة ~ ٠٤
بالعدل،حلقه ب؛ن تعال افه وقفي العذاب، من الهول شاهدوا ح؛ن الحثرات الكفرة هؤلاء وأحفى افه، 

ذرة.مثقال يظلمون لا وهم 
والحاببالبعث وعده وأل السبع، والأرصؤن يع الموامت، المالكومت^ له أل تمال اض يتيه - ٠٠

ةرك<•حقيقة لايعلمون أكثرهم ولكن فيه، لأري—، حى والعقاب 
موتكم؛بعد — الاس أبما — ترجعون ؤإليه الأحياء، ويميت، الموتى، تجني هو وحده سبحانه القه — ٥ ٦ 

أعالكم•عل ليحاسبكم 
والامتشاطات،:الفوائد 

كقولهمنه، أوالتعجيجا أوتعقليمه، تمؤيله إليه، الإشارة أ>فائدة (;  ٤٨)الأية ق عاشور ابن قال — ١ 

يستعجلهكونه حال ل العقليم العذاب هذا ما فالعض: [ ٢٦]المرة: ه ؤنادآأئاد\قههداص تعال: 
١(. ٠٢ا/ ١ )التحريروالصر: الجرهون؟0. 

الأ-تعجالبالعياب.الكدبضلكيM الشركن يأبق ٢- 
والأحرة.الدنيا ق بالعقاب الشركن مديد ٣- 

البمث.تقرير — ٤ 

كافة.حلقه هع تعال اش عدل بيان ٠— 

٠ ٠٠



يدسسورة 

إلثوإمن-يرامحثتة أيقدورؤئدى ؤ، ئذتقأوثه1*لإا تن ثؤهثة عء3م هد أيناآلئاس كؤ 

قلنوما عزأءمحدث ثمآ؛و أديك ءآممة ؤ وثثلأ -م١ن١ تته بثلثم نزف نت 
ألأ^محهلم ؤثيت ألكائن عق ثني ثدو آقه آكتتدإرنتئ■ وم آلبمتقذب أش ؤ يمرون آلمك< 

ءوق'ث*وداعيإلاحقنا ين شأتيوماتاؤإكمن^٠١^ؤلإسأؤن ؤ، وماذق؛ ُأجأُ يمحمحن 
ةيلك تنغرين ولأ آلتعاء ؤ، محلا درهمفي_حآآذنيا تيماي ين رؤى عن بمرب وما هيئ قفضون إل 

هنربجك>و؟قكنم آشلأ-مفعثهتد^؛؛■٥ أآكتللأ 
لائديلإه=قامتوو~لأأ'لآنيرمح بتمثُو؟ثهثأتننمحرفيآكزةألدتا وء=قا»وأ ^١^١ 

^فكهمأكؤز\ىيمح.اه
التفر؛

فهالعظم القرآن عليهم أئزو فقد وأهميته، القرآن عظمة عل مشبها البشر تعال افه عناطب - ٠٧
والأهواءالعماني من لإنقاذهم ثم للقلوب، ودواء ئلوبم، وثرمحن خالقهم من لهم بليغة موعفلة 

تعالباش للممدقن خاصة عظمة ورحمة الحق، إل ويرثيهم الخاهلية، »_^، سدد ونور القادة، 

هو.ورسوله 

القرآنو؛إنزال، الإسلام، بدين المدمنون لتهمح وج-هم؛ جيمآإتهم للناس ~ الرسول أبما ~ قل - ٥٨
الزائل.الدنيا ْظع من يجمعون محا خثر مو إذ به، يمرحون ما أول فإل الكريم، 
عثاويتوعدهم: الأحكام، ل جرائمهم عل المشركن يوح أن رسوله. تعال افه بأمر - ٠٩

وهوحلالا بعضه وجعلتم وهوحلال، حراما بعضه فجعلتم والأنعام، الأرزاق من لكم تعاف افه ■خلهم، 
افتراءهومحني أم والتحريم؟ بالتحليل لكم ترخيص أحمل لجم: محل ؛أمواتكم. ذللث، وكل عليكم، نحزم 

ّيحاته؟اش عل وثمتان 

الأثه أيهون القيامة؟ يوم بهم يفعل أن تعال افه عل الكدب يتعمدون الدين يقلنه الذي وما — ٠٦ 
بالخيراتؤإنعامه الرسل إرساله ول العياب، يتأخيرْ حلقه عل ئثمل لذو تعال الله إن بعامهم؟ 

الفضل.ذس عل لايشكرونه أكثرهم ولكن والأرزاق، 
وماأوكثثرأ، قليلا القرآن من آيات من تقرأ وما أمورك، من أمر ي — الرسول أيها — تكون وما — ٦ ١ 

أوفيهابقول نحوصون حض وشؤونكم لأمالكم شهود إلاونحن خثرأوشر، من - الناس أبما ~ تعملون 
-٥٦٧ -



O'J'.'JJ'

أكم،ولا ذس من أصغر ولا السام، j ولا الأرض ل صسر؛ ذرة وزن من تعاق اش عل عض دما - عمل 
قيه.ما واضح اش عند جامع كتاب إلاق 

علمحزنون هم ولا البامية، الآ-خرْ ق عقابه من عليهم خوف لا تعال أنصاراف أن تعال اض يب " ٦٢
الفانية.الدنيا حهيام من فامم ما 

.،برموله ؤيصدقون بالوحدانية، له ؤيقرون تعال، باش يصدقون أمم هولأم وصفامت، ' ٦٣
تعال.اش تقوى عل ويتمرون 

الصالخة،النامية وبالرؤيا الدنيا، ق الهليية بالحياة ؤيفرحهم يتزهم ما الأولياء هزلأم ثواب ' ٦٤
هوالنعيم وحنارت< الكريم القام ووحيه. افه لوس تضر لا ثابتا، وعد الأخرة، ق الكريمة وبالحتة 

قالواتادشرادت،را إلا الضوة من ني ارم يقول،ت ه اض رسول، سممت، ةال،ت هتيثع هريرة ش عن العظيم• الفلاح 
وصححاينرات. باب النسر، كتاب  ٦٩٩برقم'  ٣٧٠؟ا/ الخاري )صحح الصالحة،. ارالرؤيا دال،ت ايشرامحت،؟ وما 

(. ٤٧٩برقم  ٣٤٨)/والجود ايركؤع ل الهمان ثراءة ص النهي باب الصلاة، كتاب ماس ابن حديثه س لم م
والامامحيات:الفوائد 

والهدايايت،.الركا'تا من فيه وما الكريم، القرآن عثلمة إل الإشارة ' ١ 
•قليل ومتاعه زائل فإيه الدنيا حمنام وأما والنور، الهدى من تعال اش عند بيا والفرح عادة ال— ٢ 

تعال.اش بآحكام والاستخفاف التلأءم_، من اكحدير ٣' 

لامحمى.التي يعجه عف تعال افّ شكر قٍ، الم.غيب ٤" 
والنيروزالبروتون عف محتومح، أما وجدوا وهد وتقسيمها، الذرة محزئة الدرة ءااّءاء اّتهلاع ٠' 

الدرةمن ؤأصغره فكلمة والهايا.روجيتية، ^^ ٠٤١١القتيلة اخترعوا التجزئة وبواسهلة والاليكترون، 

نمسهي الأرض ي الن-رااتح خواص بأن بيان ه ؤولأؤاآلسلء قوله: ول نحرئتها، بإمكان جل مرج 
القرآنق ودلالتها ا-لحدثن العلمة )الاكتشافات الأخرى. والكواكم، والنجوم الشمس ق الموجودة العناصر ذرات 

وأجزائها•الدرة محيل لبيان الملحق وينفلرت ١(. ١ ٠ غوشص د،انممر الكريمد. 
•تعال ش الولاية أخلص لمى الداتين ل العثليمة البشرى ٦— 

النعيم.والفوز؛جتارت> بالفلاح العظيم الفرح إل الإشارة ٧' 
الأخرةومح، ، ^٠٠٢با الدنيا الحياة ف لأوليائه اممه من بالبشارة متقبل إخبار ( ٦٤)الأية ف ٨- 

الحةؤ

-٥٦٨



—ورءيدص

ألآل>كث•٥" آلتيم آلث؛ءع جيعأم آن—زْش زتهنر^ عنرتلى لأ رؤ 
ثمه=ظلآانأش دؤيث من قكثدعوث ثئغ وما ؤسألأرني ومن يىالثثن؛ت 

فيهثةأ'آكلبى=ظوأ •جثث، آزى ئن عنثصوُك>.ر اي متر للأآلْلنوإن ثمثوى 
ئتاشتحثنة»آمكثدأقم ئالؤأ إصيِ نحمجمرإج.إن ؤألنهثار 

ومؤ>ؤآك• ي1شدآج سلطتم قن ومافيآلأربج،لذبمدءظم لتمايس>آكمثوتي أتيآ هو 
ؤقع ■0؟ لأممئوث ص آي ء ثممى أك 0شاه تنون لأ ثا أشِ 

ُوأرهدماءض\زأككنىا ئثنزمهانآشابآبي_يخ ثت-حثيلم ثثإق_نا آلدتثث1 
•ؤر الف

حيعآيالعزة هوالفرد تمال اف إف وتكذيٍالئا. الشركين افراءات ~ الرسول أ؛را ~ محرنك، ولا ْاُ~ 
العليمللأقوال، مح الهوسحاته أعيانه■ فوق أولياءه ؟٦١ يعر والاحرة، اليءنيا ق ومفرداما معانيها يكل 

بالأفعال.

لهالخلوقات من فيها وقى والأرضى فيها، وما الع موات المالكون كل أى تعال اض نجه — ٦٦
الذينيتح ثيء وأي شركاء، وغيرها أصناما اهه غير من يعدون الذين يتح قيء وأي بحانه، وحده 

شركاءأعم فادآ فلثا يئعون إيا (، ٤٩٠مآ/ تيمية ابن الإملأم شخ تمتر ربظر• ثركاء اثنه دون من يدعون 
إلايكاوبون.هم وما عال، تف 

وجعللكم، وسرآ لأبدانكم، راحة الليل؛ — الناس أبما — لكم حلق الذي هو بحانه افه — ٦٧
لعلاماتالحكيم والتغيير العظيم الأمر ذللثح ق إف الرزق• لطي—، الأشياء؛ فيه تمرون مضيثا النهار 

ويسعونه.الحي يسمعون لقوم قك افة وحدانية عل ودلالات 
كيفمبيتا ولدآ، انحن اش بأي الثركون، به يآ الذي الخهلثر الضلال عن تعال افه نحبد — ٦٨

اف.ابن عزيئ اليهود: مشركو ومحال افه. سان اللائكة مكة: مغركو محال عليهم؟ يزد وكيف، يفضحهم 
كلوعن ذلك، عن هوالغض بل يرأ، علوأ ذللث، عن يتعال مْ اف• ابن عتكه مثركوالتماري: ومحال 

أتكدبونعل'قذبكم، حجة من عندكم ما الع، الأرص،ن ل وما المع، موات الملكوت له محواْ، ما 
حقيقته؟تعلمون لا بط افه عف 

الدنياق طيبة بحياة لايفوزون أئبمم افّ عف الكاذ-دب، يتعقدون الذين، لهؤلاء — الرسول أيها — محل —  ٦٩
ولأفىالآحرة.

٠٦٩



'ردءثوس

جهنم،؟م ثثعر ثم للعقاب، الأخر0 ق مصيرهم إلما ثم الدنيا، من وجيزة مئة يتمتعون إن،ا — ٠٧ 
تعال،؛١^ الشرك من اقترفوها، الم اُبمراتم ج، ببالوج^، الشديد بالعياب ليشعروا وقودها؛ فهم 

رأبدانه.ءالي4 والكذب 

والأستشاطاُت،:الفوائد 

دونمن يدعون ما وئالوات نافية، أئ)ما( طائقة !رظن (: ٦٦)الآية ق تيمية ابن الإسلام شخ قال - ١ 
ثيءوأي و١لعنىت استفهام• حرف هئا )ما( ولكي ->aU، وهد.ا شركاء. غير هم بل الحقيقة، ق ثركاء اف 

هثتمحقاة وؤ عنرصون. إلا هم ؤإن الظن إلا يثعون وما شركاء؟ اف دون من ثد.عون الذين ينع 
(.f٤٩/•)الضر ^١١. ؤ؛ذئ مفعول لا ه، مفعول 

الضروراتمن هو الأرضية الكرة نمقي عل ايير والهاد اكللم اممل ب؛ن اكظم البائل إ؟ - ٢ 
منالأرض إل مل ما توزيع ؤ، التحكم يتم والنور الظلمة بين التيادل فيهذا الأرضية، للحياة اللازمة 
منالكثير وصهل الحياتية، وغير الحياتية الأنشطة من العديد ل الممحكم عل يعين كٍا الشمسية، الطاقة 

منمكانه ز أوإيقانه الفتامحت، هذا ونقل يتفتجها، الصخور تعرية دورة نتم ك،ا الأرضي، المشاتل حورادت٠ 
•أرضية حيرايت، من -ها وما الرسوبية، والصخور أوالرّوبياتر التربة تكوين أجل 

 ،^l؛T( نu٤٣٢-٤ ١ >، ص التجار، زظول، ام؛م اكرآن ي الأرض اسلم: ١لإءج .)

الكدبئن•الشرك؛ن قووًبمديد الني نية ٣" 
وعفلمته.بجلاله يليق ك،ا تعال، ض والعلم مع الصفة إسايتح ٤— 

والمهار-الليل تعال افه وحا-انية عل تدل الي الشاهدة البراهين أعظم من — ٥ 
الكذبذن.المشركين تمديد ٦- 

 ..٠٧-



يونس—وره 

أقوهثق أممي ئك؛ربم مثابج، إنَكانٍَعقؤ لممهءثئو،نج هاد إل مج تأ آئدءثإ-م نؤ 

0؟سضاحمحآمانميىالأ 
ةطرَلإفيثاثنا -غلمف-امحأعِ،هّاآلييت<كد؛وإ ؤحعكهر ألفض ق تعه> وس ثحبمد فكدبوه 

ثلثؤه،ؤأ ماكامإ أؤقت -با-ثيم ؤلهن نعدهء من سثتا ئؤ ?0؟ آقديي عشق َكذا 
إقوهنردن< ئونئ بمدهم ين بمقا ئث 0؟ كشتقوئ هزم، عق ذتلح ثقَققلك، ين م، َةقمأ 

٥^١ ٤٤٥١٥عندها ين آيحؤر هثثاجاءهم ?0؟ نجرب؛ن مثآ قامإ ث\ثينا و»ةأييء جعنن 
قاوأ0؟ آصرون هة'ذيح أسني ثآآٍم ه ، ^٥٤٣ثوتئ يتثفيبم0؟هاد 

0أر^صأيثويق فيأمحلإبج،وماهن لثاآؤأمآء و؛ثوناعثو؛١؛^^ آحثشاقكننا^١ 
الم\ر■

اه؛نهمح قال حن العظيم، الخبر عليهم واقممى الشركين، هؤلاء — الرسول أبما — وأحم " ١٧ 
قيكم،مقاهي عليكم س كان إن قوم يا الس_،ت بقرابة مستعهلفا لكييهم، متحديا الكدبن لقومه 

عدتكمفاعدوا هي، وبه ايكال اش قعل أوطردي' قتل عل ذترئ؛؛م الهلؤيلة، الدة هده لكم وتدكيري 
أيالولا ممهلول، ولا أبرمتم، ما أنقدوا ئم متورآ، ذللث، يكن ولا بأمركم، اجهروا ثم مكيدتكم، ودبروا 

تعال.اف رعاية ل ٢^، بكم، 
ئوابي(لأة لكم؛ دعوق عل أجر من، منكم ءلدّت، فيا إليكم، ورمالي لعوق عن أعرضتم فإن - ٧٢
التام.والانقياد يالهناع؛، سحانه له التاJلالين من أكون أن وأمنيت، الكريم، ري عند من العظيم 
تعإئةبلغت، الي الدعوق تللئج بعد الومنن، من معه ومن القظء بتؤح العناية تعال افه يمح، — ٧٣

زالومين من معه ومذ نوحا — والقدرة العفلمة من لتا لما — فأمدنا قومه; ^.؛،٠ حن سنة وخمسغ، 
كانكيف فتأمل بخجحاوأدكا، الكدب؛ان وآعزقابالعلوفان الأرض، حلفاءلعارة وجعلتاهم ميتة، ال

العقاي،؟من الهأوأ نؤح أندرهم الدين مائة 
فجازواوشعيٍّح، ولوط وابراهيم وصالح هود ت مثل أقوامهم، رسلاإل نؤح بعد من أرمننا ثم — ٧٤

فكد.؛واوالحمج، الأدلة تللثج يصد.ةوا أن سأمم من كان ف،ا رة، الذل١٠واانج١هين الباهرة أممهم؛العجزامت، 
١أولثلث، قلوب، عف الختم ذللث، مغل السابقة. الأمم عقاب ٥^^٠٣ ول؛ رسلهم،  قلوبهعف نختم بشن،  ١١

وحرماته.تعال اش لحدود التجاوزين 

-٠٧١



يدنسمليء 

فرعونالطاغية إل والسلام الصلاة عليهإ وهارون موص الرسل أولثك بعد من أرينا ثم — ٧٥
وكانواحا، الإيان عل امتكيارهم ق مالئوا صدقهإ، عل الدالة العجسة بالعجزات قومه، وأشراف 
النساء.واستحياء الأبرياء، عف والاعتداء الشزفاء، واستعيادمم الأنيياء، بقتالهم ابراتم لكيائر مرتكسى 
هذاوككمأت تكدسا الكفر زعإء قال واليد، كالعصا تعال اف عند من بالحق موسى جاء فلثا — ٧٦

حناهر.سحر 

يفوزولا متن؟ سحر إئه الحق هذا ألهمون ت لهم وموبخا عليهم مغكرأ المحقو موسى فزد — ٧٧
•بكفرهم والأحرة الدنيا حسروا لأقبمم الساحرون؛ 

آباؤنايمدها كان الي الهتتا عن لتقرقنا أجنتنا موس-ىت عف منكرين وأعوانه فرعون قال — ٧٨
يه•جسا فيا لكا بمصيقنن نا ولممر؟ أرصي ؤ، والعظمة السيادة وهارون أنت، لكط وتكون وأجدادنا، 

والامتنياطات:الفوائد 

وهولحدفثللتخفيف، ه من التكلم ياء وحدفت، التأمحر، أأالإنفلار عاشور: ابن قال - ١ 
(.١  ٤٢/ ا ١ )التحريروالصير: مشعرءآا،ا. الوقاية وبقاءنون الكلام، فصح كثيرق 
الكديتن.ومصير وقومه القص نؤح اش ني قمة من الوعفلة ٢- 

الرّز،•انتماد وكدللث، زمن، كل ل يتكرر الرّل تكدس، ٣- 

اليهود•ُع اكعامل ولعرفه أهمسها، إل إثارة موص؛ تحة تكرار فٍ، ٤- 

'٠٧ -



*ورهمس

أنمأمآآتئرثمحث>قوني ؤيثؤفيض؛يلجباؤأرظثاإاتآقثتْئادلئر ئ ؤ
أوآلايًؤأ آه إن آثم ماحقثديي^كرإن قادمنش مئثآ ?^؟ 
خيمحوءعف ين محّءاIلاديمحه ئثآتاس ًْقلآآمحٍبمرن.؟ محؤ يخءنحتءء آلم آثم نمحى 

دءادموّىكمدمبإاآةثتيخوأرو' ؤلبمت ثتافيفيآمحمُ؛و، يئنثأ-،رر1ة.ييخهك■ وملإيهتّأن ؤبموة ين 

,ؤقكآمءاؤثنمور مى وأو-صنآإق أأيرمِآأكفأؤى'و؟ ين وعتاهنزك أوأ آمماموركث> 
مىوبمالك• ٠." وتيه ؤفيثؤأمنة يوشمحفم ؤآجمارأ ييصر^،٤١ 
ششتتا سيلاي عن آليتارئثاِلمآزأ ثوء -آق وآتوي زينة وتلأم ء١ثثاؤءiورنث^ ربآلةلك> 

دعوقًفثالمبت ئو و؟هو حقيتوأ مزبهنر عث آموِلهةرآئدت ءة 
ها؛©؟ لايمنتوف تهيذهنى يئآيز ؤلأ ةانتم1نا 

له،الهرة، السحرة اءسالئء آمر والعصا، اليد معحرة فرعون رآى أن وبعد " ٨٠" ٧٩

:- يدأ فمن الحرة حؤ أن بعد - موسى لهم مقال فرعون، وأشيع س موص مع موعد عل دحضروا 
والعمى.ا-لحال من ملمون أنتم ما ألموا 
وبرهانبعينه، الحر هو به جسم الذي إل ت موص مال وعصيهم جمالهم إلقاء من انتهوا فل،ا " ١٨ 
-ممسالذي بالحر الأرض ل بالماد سص مى عمل بملح لا تعاد اف إل ميمحقه. تعال اف أل ذلك 

تعال.اف 

أساتم،عل الزلأن كب j وكل،اته الأطء؛ن، بسه ييؤه اياطل، عل الخئ تحال اف رظهر - ٨٢
الخرائم.وكاتر الحر، بفعل أجرموا الذين ذللت، كرْ ولح. 

فرعونطغيان من وحدد غم,د، عل إمراتيل، بمي ئنل من ملل نفر إلا ص بموص صدق فا - ٨٣
لاأقرطiن لن ؤإثه الأرض، ل ل مقلتكم فرءو.ف محإف دينهم- عن ليضرمهم حم؛ يطش أف دأبماعه 

الإبان-أهل لمحاربة والعلغيان، الكفر 

لهوأئررتم باش، ضوقم إن قوم يا النسب: بمداء نمعلفآ أتياعه مثأ  ٤٥٤١١موسى وهال - ٨٤
ونواهيه.لأوامر0 مشادين كنتم إن وحده، اش عل قاعتمدوا بالرسالة، ول بالوحدانية 

٠٧٣ .



يدس—وره 

فرعونجيابرة علينا سلط لا رنا يا ضقل، وحده اف عل القلوأ لومي فاستجابوا — —٦٨ ٨٠
بلئا.الكدبين من الواسعة برحمتك وأمدنا دسا، ق فشونا 
اعنياأن واللام الصلاة عليهإ هارون وأخيه موسى إل — والقدرة العظمة من لنا لما — وأوحينا ~  ٨٧

الصلاةوأدوا فيها، ئصلون ماجد ااييو'ت، هذه واجعلوا للعيادة، بيوتا ممر ق إسرائيل بني من لقومك،ا 
•الآحرْ ز الكريمة وبابتة الدنيا، ق الطيية بالحياة ورسله باق الصدقن وبئر المروضة، 

أعطيت،الواسعة برحمتك لJاث٠ رثنا يا اطه: إل متصنعا وأتياعه فرعون عل المحو؛ موسى ودعا — ٨٨
أمرهمعامة لتكول الفئة؛ الأموال، من وخزاثن الثميتة، العادن من عثليمة نيتة قومه وزعإء فرعون 

علداحيم بما، يضعون فلا أملاكهم، ذمن ربنا يا الحؤ، عن ولتصدوهم الإيان؛ك،، من الناس مع 
الوجع.العقاب يشاهدوا حتى فلايومتوا للايان، سش/ح لا حش ئلوبمم 
منعليه أنتم ما عل قانتا الدعاء، ذلك لكإ استجاب فئ بأئه وهارون موسى تعال افه بئر " ٨٩

الحق-يعلمون لا الدين طريق ولاثبا الصحيح، الدين 
والأساطات:الفوائد 

المإوولإفلهار للإجابة، واكعرض الدلل لتأكيد العئالة، والحملة العقلة الخ٠ااة ؛؛ن اكJاء أمد - ١ 
واكضممع.التوجه تأكيد لزيادة مرة؛ ث، ثالالنداء وأعيد الاعتراض.. فصد من 

تعال.باق الإي،ان من الناص مخ عل يقدر ل؛ وملخه فرعون طغيان ٢- 
مال.افه عل التوكل أحمئة بيان ٣- 

التميحة.معهم تنقع لر إذا الكفار الأعداء اعتزاله وجوب ٤— 

الأءل.اء.طغيان مهيا؛1^ الدعوة ق اليأس عدم ٥— 
شروطه.توافرُت، إذا للدعاع، بالاسجابة تعال افه رعاية — ٦ 

-٠٧٤ -



يونسوره —

إدآأدرصقةآيثثىثئ س١وعدوا وجتودهء ؤعون ثأثعهنر آلبمر مجبمأجنوزثا وؤ 
ملسث نئن آلس ه آئأيئاصاك ١^,^ دءت؟ ءَاتش آنت. قاد:١^، 

ي1نَكيثلءايد لمن-تإتلئ ممّشيمبملأؤرى. فايوم اؤ؟ يخىمح(آثكبي-ين 
؛٠٥٠١٢ثق تآ\-عةةإوا' آلثلتت تى ؤقمحبمثهم بغحإسى،يل ثوأدأ ءاضاعنيت 

ئ-ءفييىشلو،نحوتاإكك مم-ا'كامأ يتميوم٢كتمح 
محلامن قؤس  ١١٥رممف ج؛ءكآو>و(من قد ملأ من يئرءونآلا==حشب آؤثلخث> 
عقيمحمت آئمكث> إن و؟ آلحنيبمى ين مثؤرنت> آممو يثاثت آكمكَةثمأ ين لظني 

هآلإينّ توأألمداب ءايوثئ مظل وؤ-جآءتبمم يويزن لأ ر؛ث محقلتت 
التمثرت

فرعونفلءحقه»إ بلام، الحر محادزة إرائتل بتي من وأتاعه س لومي تعال، افث ومآ " ٩' 
بالهلاكأيقن ونا فرعونى. الغرى أدرك أن إل وأتٍاعه، موصى يلاحقون وقفوا وعدوانآ، _ وجيشه 

وةني4.لأمره النقادين من وأنا بنوإمراتيل، ؛4 صدمئ، الذي اطم إلا إله لا بأثه أقررت ^ ١٥
وهدالحياة، من يينق، ح؛ن الأن أنومن عيه: أنكر بل فرعون، من ذللث، تعال اش يقبل هلم " ٩١

الأرض؟دآق مملألأمفوكنت، الغرق،، وقؤع مل اف عميث 
منممرآ ؤاة والخيابرة، الاس من بعدك لمن عبرة ككون الحر؛ من جثتلث، يحرج فاليوم " ٩٢
واعتٍار.ئدبر دون معرصون، والشاهدة السموعة العفليمة آياتنا عن اكاس 

الحتراتمن ورزمناهم ماركة، أرض j، اكن موأنركاهم إمراتيل، بتي آكرمنا لقد مأ - ٩٣
يقمي- الرسول ما - رثك إق التوراة. محقهم بعد من إلا دينهم أمر j، اختلفوا ب التندم، الحلال 

بالعقاب،.والكدبين ؛الثواي،، الومتين( فيجازي محمد.، أمر من فيه عنتلغون كانوا في،ا القيامة يوم بيتهم 
رصولأسعث أن ئل سوتلث، ؤ، تنتلفوا م إصرائيل أف؛مح، م>، شك j، ~ الرسول، أبما ~ كنت فإن - ٤٩ 

بناف كعبد هبللث،، من اكوراة يقرؤون الذين فامآل تورامم، ز صمتلث، بجدون لأمم جيعا؛ اكاص إل 
يعلمونوانمارى اليهود وأن اف، رصول ؛اتلث، ر؛لئ، من اليقير1، الحهم، جاءك لقد مأ ونحوم• ه سلام 
أبدآ.ذللث، من يك، ق تمن فلا كبهم، j، ذللئ، صحة 

والأدلةالباهرة العجزايت، من تعال افه بايات الكذ'بين من يكون أن رسوله؛و تعال اف ينهى — ٩٠
والأخرة.الدنيا ق الحاصرين من لتلايكون ١لفلاهرة 

٥٧٥.



يدسسووه 

تعال،اش رحمة من مطرودون فهم تحال، الد لعنة عليهم يجيش الكفر عل أصروا الذين إف ~ -٧٩ ٩ ٦ 
ا1ومع.العياب شاهدوا حش وصيرة، موعظة كل ولوجاءمم ولابرمله، باق يصدقون فلا 

الفوائدوالامساطات،;

الكلامق مقدر شرط عن تفصح الفصيحة، فاء ه *انوم ؤ قوله■ ؤ، الش عاشور•"الهاء ابن تال — ١ 
'نجيل—،فاليوم الغرق،، من أنجيل—، أن وقته فوال—، بعد ؛إي،انل—٠ رم—٠ فإن ت والعش • السياق عليه يدل 

(.١٧١/ ا ١ )التحريروالصر: التهكم((. حارمحرى والكلام ؛بدنلث،، 

صورةويتظرت الخير• صح إل( ممر، ل محفويلة زالت، ما فهي فرعون، جثة نجاة الإعجاز من ٢— 

اللحمح(•في( فرعون 

الخز.شأن ق والامتراء الشلثج من اكءن.ير ٣- 
تعال.القه بايات لالمكاو؛ين والوعيد التهاويال ~ ٤ 

"٥٧ -



ررءيوس

ممْأث1ستا ■؛^*1 'ٍظصؤ ؤ،آلمذميتن من لأمن رمحك شاء ?ؤآؤلؤ ح\آؤ آليتاومممإث، آيثؤت 
عقومحملآلإبمتتث> آس إلأهي< محث آن ِذئيي، مومحيى. ذؤمأ حئ آلناس 

محثثاهم<صحصمحلأت١ذافي^لتنؤت 0شآثلثوأ 
قث٠^؛ ئّلث^إؤ ■ثوينقبيهتثمل أمحي آبمامحِ الايئل محئوك.يهل 

ثقايمحاص04صثظانآؤصَمحص 
الممثرا

قولهدا هلا، لولا: الأية :اتثث،يم همثت ؤءلأئ تحال: قوله تنمية: ابن الإسلام شخ قال - ٩٨
قومإلا إياما فسها ك قرية يكن 1؛ أنه فدكر يكن؛ لر صها: اش رصي عباس ابن وعن الربية، أئمة 

لمولو الدنيا ق عداب الكشوف أن ييين ه آلدتأ آلخؤخ ق عدابآيخثى ؤكثّهتاعنأم ومحوله: يونس.. 
الوت،حضور مل وآمنوا نقعهم إمحانا آمنوا يونس فقوم التوعتن، محت مرقا والقرآن جمل فهو بمر■؛ 

ظثِيلىؤ فيهم: قال لكلذين ا،لوت، حصول بعد وإما فرعون، كقوم ابجأنه ل كاذبا يكون أن إما وغيرهم 
)شترشحالإلأمم/بمه؛ك[. ٨٠>: ١٠]الأية ه دتسهمإيخم 

التوحيد،من به حاء ط وأقروا ا؛ق،؛وأ، يونس صدقوا ولما العراق، ق الوصل مدينة ي كانوا يونس وقوم 

نماحلهمفلم الدنيا، حيامم ل والذل الهوان عداب ■كنهم كشفتاالبلاء، بيم ونزل العياب، بعدماأظلهم 
آجالهم.انتهاء وقت إل الا-نيا ل يتمتعون ضم أكرمناهم، بل بالعياب، 

أفأنتوالخن، الإنس من الأرض ق مى كل تمال اممه لصث.ق - اف رسول يا - ربك، ولوشاء - ٩٩
برالتك؟مصدقين يكونوا حش الإي،ان، عل الناس تحم 

الدينعل والدل، العياب، افه وبجعل تحال، اش بمشيئة إلا تحال باش يزمن أن لأحد يبي وما — ١ ٠ ٠ 
الحق.اتبيع لايعقلون 

يعقلمتها،موات الق الرئية الكونية الأيات إل أنظارالكفار يلقت أن ه رسوله نمال افه يأمر — ١ ٠ ١ 
الرسلوأولثالث، العثليمة، الايات طْ لكي ميحانه. الخالق، وحدانية عل تدل الش بخيرّاتما والأرض 

•١٣الكدمحن:لاتبع الد الناس؛عذ-اب" دّكروا الدين 
الذينعياب أيام مثل تمال، اش عقاب فيه يشاهدون يوما إلا الثركون هؤلاء ينتثلر ٌر، — ١ ٠ ٢ 
هلاككم.اكظرين من معكم إق اض، عقاب انتظروا الرسول: أنبا لهم قل ملهم؟ مضوا 

-٥٧٧.



'ورْيدس

أوجساكذلك الماشن، الرمحل ثجينا ي ١^٠،;؛^،، من ائعه قودمن محمدآ رصولتا ثمثثجي — ١ • ٣ 
الومين.من معك وتى ننجيك أن — مضلنا — عليتا 

والأستشاطات:الفوائد 

الوصل-أهل من س ُوض قوم فضل محاق ١" 
ذلك،j الشركن لترغيب ّاسب؛ الهلاك من ونجامم الإمحان، لأهل أنموذجا تعاق اش ذكر ٢- 
يونسبقوم يقتدون لعلهم 

اس.رمنالإماْضالإيان•٣- 

السائقة.الكذبة الأمم مصير من الترهيس، ~ ٤ 
أعيانهم.طغيان من ونجامم الومنن، بتصر البشرى ٥— 

 ٦ - j الإمحانعل الكئار اكراْ وأف الكفر، عل نمزون الناس بعمى أف تمل مإخار ( ٩٩)الأية
لأيي.

٤٠بغداد)وتثعدعن اللحق، ل الوصل مليئة خريطة ينظرت ٧—  محافظةالأن ونمى ش،الأ، كيل ، ٠
بء,ى•

محيأثنآمميؤقيخر دون من عتووف الخ.ن محي. ديي من شك ي كأيألناسإزمحم ش ؤ 
يىحن-يمابج ئيمهذئ,لليبجن آمتي وأف المحنا!ن ين ١"^؛< أن يمحق ؛رثنكآ ١^ 

أه؛يذئمى ^١ هإظك< سلت ظن ُضثق ولأ ءآ أممم يوشمن من ثيغ ولا اأو^اُ آلمقتكيقح 
سهء يني.يثا لمص؛رتير رآد ؛لا ,؛؛؛؛y دإر1إيردق هو لثتللأ هلأ»==قاثش يتتتفآآسيئز تإن 

م،ييلإ ثن آلص مآءْظم ثن- آلنأش كأي هد . آنيمثّ آننمن وهو بمادوء مى ثقلا 
يد؛؛كيفي<أو؟دأمحعمابج_"محعوم إجآنا بجل<ءاي ومن>ثلكنسوء تثثدى هإقما آنتدئ 

■الميم^_ 

ثعظيمة بأمور واُبمن الإنس ييبغ أف الأتية الخمس الايامت، قوق رسوله تعال اش يأمر " ١٠~اُ  ١٠٤
الحق،أثه اليقيني العلم لدي بل شك،، ق ت، ل؛إي إليه، أدعوكم الذي الإسلام دين من يمج ي كتتم إن 

منأكون أن وأبرتا ومماتكم، حياتكم بيده الذي أعبد ولكن أعبدما، فلا أوثانكم، من بريء أي فاعلموا 
.٠٧٨ -



ّودءيدس

اشعيادة ز يشركون الذين من أكوذ وألا الدين، عل والقيان بالاستقامة وأمنت صيحاته، به ا،لومتئن 

حاثئت،فإن تركته، إن بثيء بمر ولا عبدته، إن شيقا ؛٠؛^ لا ما افه غثر أعيد أن وّبميت سبحانه، 
الظلم.أعفلم الشرك لأف هم؛ أنشالث1الين من الافتراض- سبيل ل ع- 

يمتعهافلا بنعمة ءاليالثح يتفصل أن أراد ؤإن ميحانه، هو إلا له داغ فلا وء بالقه يصبلث، وإن " ١٠٧
عباده،من تاب ثى لذنوب وهوالغفور ؤإحانه، عباده؛فضله من يشاء من تعال الله يصيب ماغ، عنلثط 

الرحيم:م•
اهتتدىنثن العثليم، بالقرآن قو افه رسول، جاءكم قد جيما• للئاس ~ الرسول، أبما ~ قل " ١٠٨
ذلكصزر فإل الخق عن والانحراف، بالضلالة انتكس ومن ه، لفيعود ذلك ئقغ فإل وحكمه بأحكامه 

لكم.ن، محاسعليكم حفيظ ولت، أيضا، ه نفعف يعود 
يقضحش أعداتلثه، أذى عف واصر إليك، يوحيه الذي ربك وحي ~ اف ، يسوليا ~ واثح - ١٠٩

الفاصااين١وأعدل القاضن، حير سحائه وهو فاصل، بفعل أمره وفيلنا فيهم اٌُ 
والاممحياطاته:اكوائد 

ومعيودامم.اكرين من البراءة إعلان ١" 
ممال.اف سر ^عاتة  ٠٢

تعال.إلااف الخير محي، أن يقدر أحد لا وكذللث، تعال، إلااف الصؤ ، يكشفأن أحد لايقدر ٣" 
والرحة.الغفره صفي إبان ٤" 

أذى.من يلاقيه ما عف ايلم صير أهمية بيان - ٥ 
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مورومود

مكية.ت النزول 

القاصد:

بدلالةالرسالة وإسات وا-بمزاء، البعث، وتقرير اف، توحد من الإ،لامٍة العميدة أصول تقرير — ١ 

وعبر.حجج من حواه وما القرآن، معارضة عن الكفار عجز 

الثلوصرب، للعذاب،، الفضية الأصاب، وبيان والأجل، العاجل تعال اف ^١^، من التخؤيفه ٢— 

هلاكها.علأساب، للوقوف اوسأبقة بالأمم 

أنياتهعل تعال اف نتم لبيان دنجامم، أئوامهم عل الألهاء صد ييان دميته ه، ادءٍ، لية ت٣" 
ق١^^والخوار.الأنبياء منهج وبيان النعم، ئذْ ويكرهم الملام، عليهم 
•وتدبثده الكون، زحلق تعال اف مدرة دلأتو إبراز ٤- 

ارظالين•وافراءامتج البسن، شبهايت، عل والرد القرآن، عن الدفاع - ٠ 

الهالكغ،•بكترة والأغمّار ااضالين، وتقليا> الطغاة، اتبيع من التحدير ٦— 
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هودسورة 

محيآونيآممح-متنيّ 

ءض0ألأئتتاإلألآق3ئوتهت
قنزمس م تثءإقآ منتا يتندم إيؤ ^١ م آنثمحأقظ أ©'ؤآتي ولثة 
ثىوثيم'ه'ألأة محدوؤ إلآم  ٢٥عدث■هوؤ أخاف ^ؤآ ممحأ نإن ئنلأ' 

عل_ثنومايتلؤزج مانتحت مم يتابهتِ ممون ألاجثت مته لبمشحموأ ئدؤمحيّ إيويئمن 
ؤآهُئاتأدثدور 
النفر؛

فهلحروفها؛ ومذْ بالعرست، نزل فالقرآن والتحدي، لكجيه الأحرف ؟ألْ الكريمة السورة بدأت ~ ١ 
حنق الكيال حد كتاب وهو منه، ؤرة بأو بمثاله يأتوا أن البيان وأساطض الفماحة أرباب يقدر 

يعتربمالا متقنة، فآياته اختلاف، ولا حلل إليه يتطرق، فلا الأسلوب، ورومة الوصف، وبدع الرصف،، 
برهان•وأجل بيان، أكمل عل مشه مفصلة، حلل، 

للعبادة،فهوالتحى وحده، عبادته ق تعال الله يوحدوا أن الكريم. رسوله أمة تعال الله يرثد ٢" 
مضلهطاعته لأهل وبقر وعقابه، بثحطه معصيته لأهل نذير قطه من لكم إم يناطبهم؛ والرمول. 

ورضوانه.

العيشعبي؛طيي، نمى نصوحا، حالصؤه توبة إليه توبوا ثم حابؤكم، من الذنوبُ مغفرة داطيوا ٣" 
ونعمهوعلأ فوه الأمم حر ويبعلكم الأجال، تتققي أن إل ومرضاته طاعته ق العمر وطول والعافية، 

الأمال،يتفاوت الدارين ل متفاوتة الراني، لأي والأخرة؛ الدنيا ق عمله بقدر عامل كل ؤيعطي ومنعه، 
يومق العذاب، وأليم العاقية، موء من عليكم أحاف فإي والبيان، الهدى من به جثتكم ما ثعرضوا ؤإن 
الءذل١م.حافل؛الأهوال كم 

إعادتكمعل تعال فدرته ذللث، ومن ثيء. كل عل القاص وهو وتردكم، مصتركم تعال افه إل - ٤ 

دجزاتكم-يحابكم لبعثكم 

النزول؛ ٠٠٣٠٢ْ~ 

يبامعواوأن ياء، الإل فثئقوا يتحلوا، أن ينتحيون كانوا >اأناس ^ ١٥ءنهء١ الله دصمح، ماس ابن عن 
(.٤ ٤ * ٤ برقم عود، صرر؛ بامط الضر، كتاب — البخاري )صحح فيهم<ا. ذللثؤ فنزل الهاء، إل فيقضوا نساءهم 
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مودصورة 

"هآيًكثفين ظثهارتزدعهاو ؤوتاةن 
أ؛ةلإِلظؤدظم عنقهءعقآلتا.؛ وحكاُض لثام ؤئوآيوىحوآكعنؤزتثآلأنتشؤ،ستق 

د=قعثيإإقآؤي، نمقن بمنيأثتزت من ثبمؤبجيى متت>إق؛ثم ولؤت  ٠٨٠•^قنن 
أيؤنج آب __ محمحتا شووث؛ صِهمحِ آَو،م 0ه سرين 

قميقانبمثه آلإمس ولغنآذقتا ٢٥م£بزثئ ماَكاؤأهء بعم ?؛؛٥١٥ عمم تصثوئا قى 
دمن،دم_لن متتد صه بمني هتتآة آذقته وثجذ  ٢٥ينقش؛منة.إئهءقضس رعقها 

زيتتنفنأ لير 1زله زغوأ ثئوأ آئ:ث ثمئ0الأ لئ ه الثقات 
'=جيرتو؟ه

الممثرت

ظهرعل ْاثيب بكل ئتقثلٌ للكه: وتدبيرْ بحلقه وعايته قدرته، وك،ال، تعال، علمه إحاطة ومن ~ ٦ 
الأوكارمن  ١٣حياحاث، قيه وست، إليه، وتأوي تقطنه الذي مكاما ليعلم يرزقها، الخلوقات، من الأرض 

كلتجمي الذي المحقوظ اللهمح ؤ، ذللنا كل موما• بعد ب يوئغ الذي ومثواها والكهوف، والخحور 
صمرةدهمرة•

علعرشه وكان المنة، الأيام تتمة نر والأرض أيام أربعة ي الموات ■محلؤ، الذي وهومحانه ٧" 
أحبرمحمولثن المئين. ؤيعائ—، الحسنين، قشب أمالهم، عل وتجازثام العباد، ليختبر حلقهٍا افام، 

سمواضح.إلا به الويحشت، هذا ما ليقولن: مومم، بعد من معوئون محمد؛أة،م يا 
إنهألا عتا؟ يمتعه ما مشاككين: اءلوا تالزمان من برهه العذاب الكفار مولأء عن أحننا إن ومسا ٨" 

يخرونبه كانوا ما ببمم محل وحينئذ دافع، ولا له صارف فلا جاء إذا مبرم، وقضاء محدود أجل 
٠وسههيع^سون 

يائهفتراها العافية، ومحول( النعم، ل( تبد عتل وجنح ثخط هن ماتبديه الرديثة التقوس طائع ومن ~ ٩ 
ِص

نعمة.من سلف ما وحاحدْ ناسيه رحمة، كل من ئانهله حير، كل من 

إلتركن فإهبما النعم، حلاوة اممه وأذاقها العافية، عليها هثث، إن النفوس تللث، جال، وكدللئ، — ١ ١ — ١ ٠ 
ثمياتمن أمطه اش، سنن عن ونزهوغافله ومحال، والغرور، الغفلة مرخ وهمح الرفاهية، إل وعئلن. الدعة 

عظيالصبر عف ه نفوطن ثى ت٠اإc اممه اسقي ثم ورحمته. افه لفضل وناسه الأجٌال،، وتدل، الزمان، 
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هودمورة 

أصحابأولتك بنعمة. تغر ولا يمحنة، نحنغ لا نقثه فإل الخالخات، بالأمال ورثاها والرزايا، النوازل 
•لربم ويكرهم ورحائهم صلاحهم عل عفليمة مغفرة لهم العالية، والهمم السامية المنازل 

والاماطاتط:الفوائد 

ؤاحاؤلةدابة كل برزق وثكمله كلها، للمخلوهات وتدبيره ربوبيته، وك،ال تعال، قدرته عظيم ١~ 
تعالبأءركاماوصكناتماومالها.عالمه 

١ووصفه الحموظ، اللؤح إثيايت، — ٢ 

يتيعدهذرالئ، وهع أيام، ستة ق والأرض التموامحت، حلق الجعث، إمكان عل المائية الأدلة من — ٣ 
ويسونهإلالومحموالتخييل.الكمارط 

حلقه.بأحوال العليم المدير، الرازق فهوالخالق عليه، وثوٌكله بخالقه الإنسان يشن ~ ٤ 
قاَل:قو الئ عن ه ممن م عيان عن والأرض. الموات، حلق نل كانا والماء العرش ٠- 

وا'لأزض»لأ١^٠^١^٠ حلق يم الاء، عق عرئه وكاذ ملت، ثيء ؤلم'ي؛كيى اف "'كاذ 
٦X  ٩٨٢برتم ها أثتآي عرشه» ؤمحقامحك ؤ باب التوحيد، كتاب البخاري، )صمح 

ومملالهمم، ؤثئحئ. القلوب<، به ثمحهس الكون، هدا ق الماضية تعال افه سن من الابتلاء ٦— 
الدرحايت،.ويرغ اللكايت،، وبقجئ الموامث،، 

الدرجات،أعل إل والسابق الأعيال، فضاتل إل والبادرة الخثراي،، فعل ل للتناقس القران دعوة — ٧ 

الئشت،لأمعال ٍلاو_، إل الهمم وحم عمل، كل ق والإحسان 
رديءمن الكثير نفوس عليه تتهلوي ما وبيان والصزاء، من وموقفها التقوس محلياغ تحليل ٨" 
الابتلاء.مثة همهم عن والقصور الخصال، ودميم اللهلع 
إلهولت، العافية أصابتها فإذا تعال، اممه قضاء من وصرم نحنع الم، التقوس من كم حال دم ٩" 
والخحود.والغفلة الغرور 

شدةيفيد الذي ه ورعننها وئواهت والاغتباط، اللدة يفيد الذي ه دؤأدئش١ التعبير بن القابلة — ١ ٠ 
عليها.وحرصه بالتعمة، ئعلقه 

الكبير.والأجر المغفرة واليقينت الرجاء وقوة الأعهال، وغراس الصبر، ذحائر من — ١ ١ 

يعلمها.لخكمة الكافرين تعال افه فإمهاث، فيه، وتشكيكا استبعاداله الءاJاب٠ يتعجل من الردعل — ١ ٢ 
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هودصورة 

أوعييكز' أتزل ؤ؟ يمحمحأ أن صدمحق يدء يوم1تحإظكثضإ؛يى ما بعض يايلث تقض قؤ 
يسمثأمأ ئز محمحيجئ.ألإبخروثآئرأ سء ^ئسمةُنلئ<إقتا 

يتجيبؤأنإثر ُألآ^؟ صثدذ؛ن لنكت،ر اش دؤيا تن آستطعتر من ؤآدعؤأ ممييشب قثيدء سؤي 
آلحثزهِرٍيئ سكان . منلثوث> آتثر يهز لآاكتإلأؤ وأن أش ج ييو أثا خي' ٣' 

ثمفيا'لآحتةئياق;أثقس ^٢^، وأر فزيالايتصؤك ؤئز أع1نلهلم ريإي! وذيدن؛ا 
ؤهتيثمحنوء من سؤ عق أعسكا0 'ِوأ ماحقامأهتتؤيآ ؤقطل ماصنمحرأجا آلث١رثحث 

ثزآندحيإبء لي ثبمن ^ يؤبمنؤق أوآنجش ومحبمثه لماما موتمحت ئس ينه كاؤد 
مجأرهلأ.؛ومشت\ اًءئرآلكاي0 ئؤلإ لىينرذك -آتثه,إئث  'عق هلائش منهدأ 

•الم\ر 

أقاويلمن وثروته أباطيل، من يزيدونه ها دءوأذاث<، عن يضرمنك، ولا عزملئا، من يسآرا لا ~ ١ ٢ 

أوكز، عليه وقع لولا يقولون: إذ صدودهم، عن وتكثص متمهم، عن نمئ مْلاو_، من فيه يبمتمون 
فلاوالبيان، الإنذار ومي الرمل ودعوة الرسالة، بحقيقة منهم جهلا يصدقه؛ الياء من مللت، عليه هبط 

إع،اعليهم، بنوم فينثج لهم؛ استجابة إليلث، أوحي ما يعص ترك عل عنينلئ ولا عضدك، من هدا يمت 
الآيامت٠.بتللث، -إناءهم ولوشاء العباد، أمور يتول الكون، ق ما بكل التكئل تعال واف ^•^، أنت 

مثاببهسور عشر فلمممثوا لهم: فقل لربه* وتتجه ألقه، محمد. عند من القران أن المشركون أشيع " ١٣
حقيقة.دعواكم كانت، إن عنها، تنافحون التي الألة ومن الخلق، من شنتم بمي وكتعينوا له، 

هذابأن ااقاني العلم نمكم المزعومة، ألهمحم لكم تتجج، ولر معارصته، عل تقدروا لر فإن — ١ ٤ 
الرهانهذا بعد أنتم فهل سوا0، معبود ولا غره رثا لا تعال واله تعال، اف عني- من نزل، إث،ا الكتاب 

العالين؟لرب مستسلمون الدين، لهذا متقادون 

نالآخرته، وصح سعيه، علميها وقمر مثته، إليها فصرف، بغيته، بما والغلفر الدنيا طنث، كان مى - ١ ٠ 
الفانية.لدنياه هدم ما أجر تول يل بممم، ولا فلايظنم للأسباب، والتئامه وسعيه بقدرعزمه دنياه من 

لهمليس الفانية، ؛زخارفها واغترواالبالية، الدنيا بحبال ئملقوا الدين المحرومون الثعداء أولئلث، — ١ ٦ 
وزنلا أءٍال، من فيه كانوا ما ومهدر صنائع، من عملوه ما عنهمئح وذهب، إلاالنار، نصي—-، لآخرْ ال 

لافيالآخرة.
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وعلاجل رنه من وشاهد جئ برهال ذلك يعضد ربه، من لهدى ومثله نود عل لكن أفتى ~ ١ ٧ 
قإسرائيل لبني لرحمة والخير للهدى إماما نزك الش التوراة وهو مله، شاهد ويؤيده العظيم، كتابه وهو 

اوساءلعةوالبراهين التتايعة الخء؛ج نالك، لهم محيت، الذين العالية القامارت٠ أصحاب، آولثلث، وأحراهم. دنياهم 
فلاتكنالبائسة، حيامم ننتهي أن بعد وملتقاهم، موعدهم فالنار كلها، اللل من به يكفر دس به- بميمون 

ولكنرJالث١، من اكايت، الخق فائه منه، ؛.، JLJtfق التضافرة والقرائن اطلتواتره الشواهد هده يعد الومن أآأا 

أوجهلاوءقالة.وعتادا، جحودآ يصدئون؛ لا الناس كئثرآمن 
والأساطاُت،:الفوائد 

دعوته.عن الداعية تشي أن لاينبغي والقيود ا3تثك،اثؤ حملة ~ ١ 
الحض إليه بملت، لر ما وبين واجباته، ز بج مند الأاءية من هومهللوب ما ي؛ن التفرقة صرورة ٢" 
الواجب•عن به ينشغل 

الكافرين،عل حجه معارصته، عن له، وا،لعارصين فيه والهلاءئ؛ن القرأن ل ااش،كك؛ن عجر ٣" 

اثهك،ا اش، عند من أئرل بأثه التسليم يستلزم القران ؤإعجاز ؤيقينهم• لإي،امم وتقؤية االمو.ت؛ن، وتدكرة 
غٌ.وحدانيته عل دليل 

أمرهقو، أولاللغي الخهلاب لأف ه نمشسزأدهإ مإؤ ؤ ق جنه ثم ه ئآثرأ ثل ؤ الخطاب إفراد - ٤ 
لأإلتائووأي، ملم همد لنا ؟^٢١ ؤ وةولهت الساعة، تقوم أن إل قائأ التحدي يزال، لا نم يتحداهم، بأن اف 

افص،لأوامر وانقيادا ومعرفة وئيقرآ عنا ليزداد الموس للجمح: الخيناب ^ منيميى آنثر ئهل إؤهت 
البالغة.افه بحجة سل،ا ؤلأم الإمحؤلريق اللئح ؤيكفر، بعد ويوس جهل بعد ليعلم والكافر 
المحرومونفهم فيها؛ لم ميب، فلا الأحرة أما الدئيا، ز لهم محمل ما الغنم من الكفار حظ ه— 

عجلتهااأوكا1، التتة: من فيه هم وما والؤوم، فارس له ذثز لع ه لعمز قو الشي هول، ق كا الممونون، 
(.٢٣٣٦وب؛رنم الطيح ل الشرنت داست اكرهن باب الظأ!؛. محاب الخاوي، )صحح  ٠٠اطني١االخثاة ى طثاير لهم 

الئهايامت،.محييي ل الإرادامت، وأثر بم،قاب..ها، الأمور ٦" 
حلرأثم صحيحه، كانت، أما يوهم لثلأ الاصي؛ الفعل دون )و؛اءلل، الفاعل اسم إل ١ر٠اJول، ٧— 

البطلان.عليها 
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ألاثهندؤيقؤو تنهم وثغدك يكذح متتير أقام تى ثؤ 
عنبمدون \ؤ؛ن . عق آكي ثننه آلا تنهز خب هتؤ؛ء 

شروماَكان ف، من؛تيرك يت؛ؤزأ لم ^٤٥^٤^؟ويى لأيف ندم محجا تينونتا 
?ؤ؟يممين صقامأ وما سظي،مفآبع آلعدابجماَكامإ ثم يضعف أئثاء من أش يؤن من 

همآ'لآحرق ق لمم جتم لا بمئتمن. ماد=كامأ عئيم وصل حسثثأأدس4لم ١^•؛$، اوقذف 
أكثخص أوكش ي ه ثآ-توأ أيقيثت ;حميأ أك:١^١ آث 0؟ ألأمحتحض 

تثلاجم-تزغتي ؤآكميإهل ذهج ء=ظاآدنحئن\يدنإن آلميمهث تثق "0؟ حنلأون فنا هت؛ 
أهلأللئةث.ه

التمسثرت

و.معل ينرصون الخؤ عن البمداء أولثلث، عليه. وتقول تعال اطه عل ض"قلب أظل»ا أحد ولا ~ ١ ٨ 
والساناللائكة من الأشهاد ويشهد والعار، الخزي مشاهد من ومشهد مهيب موقف ق افتضاح، عرض 

أيئطاللعنامت، تلاحقهم والإبعاد، يالخري وقبللون ويئفحون، فيبهتون بالكيب،، عليي؛ انمالح؛ن ائر ومح
واقترانهم.يكذ.ررم غثرهم وظلموا أنفه!؛، ظلموا لأمح؛ حثوا، 
معاله،طمس إل يائيين عون يواستقامته وصوحه مع اطه سبيل عن الناس يفرمون الدين " ١٩
كفرمن عليه هم ما مع أهواءهم، توافق معوجة، الأمور ولتهبع استقامته، عن ليثحرف اره؛ موتغيثر 

•<٣١١^
اضدون من لهم كان وما وسلاهلانه، تعال افه قدرة عن بعيدين دنياهم ق كانوا ما اليعداء هؤلاء — ٢٠

التيآحرءبم»إ ق أولثلئ، وهاهه؛ لهم. استدراجآ ءدا-م؛ وأحر أمهلهم، افه لكن ءنه»ا، ويدافع نهرص؛ يس 
الجق؛لداعي يسمعون دنياهم ق كانوا ما وإضلالهم، لضلاله*؛ أضعافا؛ العدابه عليه*؛ يم، صثعوها 
قكانوا بل واعتبار، تققر نظر حولهأا س الميثوئة الآيار-ت، يمرون كانوا وما له، وكراهيته*؛ منه لتفورم*؛ 

وغلالة.عس 

وصثعواالتهلكة، موارد أوردوها إذ الأحرة، ق ه*ا أنفحسروا ئد البمئ.ون المحرومون هؤلاء — ٢١
بلّمئ،الأنداد، افتراء من الدنيا ق عليه كانوا ما ضلال له*إ وظهر وإنكاره*؛، ؛جحوده*؛ القي*؛ العي*ا هدا 
والصر.الوئ وهمدوا وسرايا، وهما له*إ 
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صآئآه ِإلأ ثتوزأ 0؟أنلأ ب,ريش لم محًإفي ؤءإق وقز كن تؤ 
ومامثتا يشئا مظى م، ؤني، آقماَةميأمن آلنلأ همائ للِمو?وُ يري حماJاب عوم 
٢٠٤٤^بق ثني من ءكنا ^٢ رئ وما آلثأي بادة اث\فه هم آومكث إلا آئتلك> ريلثث> 

عوؤثثتث ، s^S"ثئ نبئه وءائي رف ين ينف لنَقئؤ أرءيم هش هال َكذيثرهوأُ 
آئأومحا آثو عق ميم،إلأ م\يإن قو 

منمن؛ضزف وثموي هُ مرماجتهلويى رقكؤىأتت؛ؤ محقمؤأتغم ٠ائتوألدهم ^-١^٨آومث 
إؤ٧ ولأ آلثتب ٣ ولأ أئب حنين بمدى م آمل ولأ ٥" ندحفثون ه عام؛ إن آش 

ئن^١ إؤ،' أفنيهم ؤ، يمتا آعلم آقث -غ؛رإ آقث يثييم لن أعثم ثرد>ةا للذمحتك ئث_3 ولا محللف 
ُأ0؟هآضة 

التفسيرت

لكمإبيرسليغها. وئفه ، ١٦٠اض شرفه ام يالرسالة نعرفهم قومه، إل نوحا نبينا لقدأرملنا حما " ٢٠
الخلاص.وسيل اتجاة، طريق لكم أ؛يرق واضحثم، يلاغ نذيئ 

الدنياعداب وهو موج^، يوم عذاب من وأحذركم عليكم، أُفيق ؛< j^lوحده، اش إلا يعيدوا ألا " ٢٦
يااكان،ين.محق الذي الاحرق وعذاب 

فاعرصواحصوصة، ولا لك مزية لا مثالخا يثرا إلا نراك ما ت قومه من الكفار أعيان جواب —فكان ٧٢ 

بعينإليهم فتفلروا به، آمن مى حال عل اعترصوا ك،ا إني، يلغه لا الرسالة مقام أئ ووهموا بثريته، عل 
لكانماد نراك وما فقالوا؛ بدعوته، واسخمافآ أتياعه، وعل عليه وتعاليا بهم، امتهانه والتحقير، الازدراء 

وثتمل،تفكثر ودون منهم، سذاجة ايعوك ~ نظرهم محا ~ الثملة من به لايوثه ومحن والفقراء الضعفاء إلا 

ف؛ءاكاذ؛ين نراكم بل دونتا، ائدى تنالوا حتى جاه ولا رزقا j فضل من علتكم نرى وما لناإ يظهر فيا 
ثدعونه.

برحمةوحمتي ريا، من ومدى وبمثله نود عل كنث إن يظزمم هلا قوم؛ يا ^_؛ نؤخ فناداهم - ٢ ٨ 
ولرتعرفوهافلمئمروها، أوالتينثعليكم، اليثتة، عليكمتللثؤ قلهؤذ فاصهلفاقوأءهل١بي، منعنده، 

منهالونافرون عتها، ناكون لها، كارهون وأنتم الطريق، هذه عف ودج؟ثكم أملزمكم أومميزوها• 
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أو؟ظؤبهت ين حقنت سدياإن ئأيثايثا حد'ثتا ثتكؤث جندكا هد يممحح اوأ مؤ 
مقئثرحمحمإنما0قاة ثأسمم\قثإن هالإقثا 
ثتقآعأريثث» إن هز يمئمرثت>آئرثه آذ ?و محتوثح ؤإثه ربت؛ثم هئ أن أكث؛وبد 

ءاسمد ش مء-شللأ قيؤيرث<ين أثق مج إق و؟رألآكتت< محيبموف يثا رآمأبمة،ء مإبج، -ل

؛يا ٤٠م1حثإنأ إن هاث< س>نمئيإينمح متمؤء ق، تلا مزعقي هميكلما آلملأثث ?عآنصح ئمتمن 
قومميِظمحظثمح0

عقيسجى ش لا ل وأه-ةلك آمهن ًًظز بن لتا محاآُمحل ومارآلكمح-  ١٥٦جاء حكآإدا 
همحت؛؛©؟ معه7لثُ ءآمن وما س ١٠وثن ألمد 

التمثرت

ثماراتا،j وأطلت حاضت، قد نوع يا ق١ئالين: ص نوح عل وعناد بمكابرة المشركون رث - ٣٢
ذلك.ق صادقا كنت إن به، مائوءاو.ئنا لنا فعجل ذللث،، من وتسمنا 

ثاءإن تعال، اش هو العن.اب، ويوق الوعيد -يدا يأق الذي إن وسادت،ت يثقة نأجابم — ٣٤— ٣٣
تجديولا لمدانمه، سبيل ولا العذاب،، بكم وح إن حيله ولا لكم مهرب، فلا أحره، شاء ؤإن عجله، 

ومدبئحالمكم فهو الرشد، لكم يريد لا تحال افه كان إن عليكم، وإشفاقي حرصي مع فكم نصيحتي 
وأفعالكم.أهوالكم عل فيحاصثكم ومآبكم، مرجعكم ؤإليه النافذة، هي وحده تعال وإرادته أْو.ُ.كم، 

تقي،تلقاء من احتلقته إن ةلت الوعيد• هدا واحتلنآ القول،، هذا افآرى نوحا أن آيدعون — ٣٥
غثرْ.درر أحد يتحمل فلا وافتراءاتكم، حزمكم من بريء وأنا بجرمي، ثعابي تحايا الذ عف امحا شح

بماولاتيتئس نحرن، فلا الإيٍان، له سق من غير ئوملث، من أحد يقدق، لن القئوأنه نُح وبلغ — ٣٦
ّباينهم بداية وهده منهم، الانتقام ومت، حان فقد ؤإيداء، وتضييق وتكذيب، سخرية من عليه داسن كانوا 

كيف،إياك وتعليمنا تمنعها، أن  ١٧١وأمرنا وتوجيهنا وحمقلنا، وإحاطنتا الفينة؛رعايتنا واصنع — ٣٧
محالة.لا معزنون فإثبمم الثللمة؛ أولقنلث، إمهال، مني تلتمس ولا تمنعها، 
ويخرونعليه يمرون واستغرابه، دهشة ق والناس ومثة، بحد الميتة صناعة ق الء؛وئ وثؤع — ٣٨

يردفكان بمش، ويثثددون ورواحهم، عدوهم 3، علميه فيتْلماولون بمهمته.، وبمروون مكنه ؤبحعلون منه، 
العذابط.ومحل القضاء، ومحكم يقع أن قبل أنفسكم يراجعوا أن بكم الأحرى بأن ومئي-رأ، علميهم 
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بنا،تمردون تحم فإن أ بالعجم، أود دنوأجلكم ْع غفلتكم فإف عجسة، اكحاة ضة صناعة كانت وإن 
العذاب.عن غفلتكم من تنحن ٢^١ فعلتا، من وتخرون 

يتقطع،لا دائم لعذاب وينلمه ؤيقضحه، ونهيته يذله عذاب يأتيه من عيانا تعلمون فوف — ٣٩
الاحرق.لعذاب هومقدمه الذي الدنيا يعذاب فهديهم 

لركوباتاء ارتفاع عل وميقاتآ علامه باناء، — فيه تحز الذي - التنور وفار القضاء حل إذا حس — ٤ ٠ 
منإلا وأهلك زوج؛ن، صنف كل من المخلوقات من فيها قاحل الخلوفان، ق قومه بملاك وإيذانا السفيه، 
إقامته»^J، مع الومتغ، من وقليل بيته، أهل من نفئ إلا معه آمن وما يؤمن• فلم منهم القول، عليه بق ّ

Iوالأسنياطات، الفوائد 

لقلوحم•وسريته وميتهم، حم، ولخلقه لأنيياته افه رعاية — ١ 
الإنسان.واحيات من الييص والتثؤع التوازن حماية — ٢ 

والرقي•والتحصر الإصلاح، هم اللام عليهم الأنياء ٣- 
القه.نهمح صنعها تعال، افه من بوحي كانت، يحرية سفينة أول، — ٤ 

تعال•افه بوعد ثقة عل لأيه وتمكمهم؛ الكاذ-بين بخرية يأبه لا الداعية ٠— 
عنونكولهم الخجج، مقارعة عن عجزهم دليل الأساء حول، الشهوات غبار الكفار إثارة ٦- 

■اكساليمب 

الأنبياء.مع الأدب وسوء يالوعيد، والاستخفاف الهاراةوارتشكيلث،، الكفر: أهل متهلق ٧— 
كانت،هؤإن ^جمأبجاوآتأب،ءئامحرٍبموك آزدمورتث>هطئز ةولهتعال:ؤ ٨- 

كانفإن ؟؛١^، محمي■ نيتا عتل• من القرآن أف الكفار دعاوى عل زدأ تتممن أبما إلا القهء نؤح قمة ياق سق 
ولاالكفار، إجرام من بريء والرسول، اقترانه، بجزم ويعامه بالفترى، بمنكل قافه يزعمون ك،ا مفترى 
يه.وؤ\خإو 
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تنجؤ، يهتِ هموى محمحت و؟ نجم رئ،كئوث مبماوثبمهآان آقب ءّ يثاةتبمادأتيقمحأ حمؤ 
مائ'أج؟ ذوغ ^٠ معنا آيكب ثتبى تعزل ؤ، وحفارك آتثث« تؤح ويادمح، ^ل>تتثافي 

ديثبمامحياي يجمر تن إلا أش آمر ين أنوم ۶٠٠١٥لأ ، ١١٥برثث>بممهثغ، جمز ّنثاوئإل 
رقنىآلمآء يبجبمس أظبج، وٍقتثاء ك ،آت ١؛^، يتآيثس محبمل أج؟ آصرقيرك> يى >^ ٤٥آلمهمح 
آبغاثىإة ربي مث١لا وثعئ مح ؤيادئ أج؟ لأاوهمآشليث؛ن محمدثنيا ثبؤدي عق محآنقث آلأتر 
عمصثبجعمل أههكإضء من ثل > 4ji,قئ ئ ١٥آ-لءان أُ؛ ؤأتت آلحى وعدك ثان آهل 

أفبدش أعود رم،إؤا قاد أو^أ ١د^عهإ^أث ين ذئ؛ أن آبملك إؤآ لاث،ِديءعلم لإس ما قإؤا ماد 
آنتثلينئح يل أج؟ يزآلحنيئن أًطن محئو~كتي ؤ، د»لأيعفر ف، تاقس آسثيكث 

^^ايمبم4همؤثاهشبم.
آينقبةإذ قعمت ٥^١ مر من منميي ين ثتلمها ماَكت مهًبماإقلئا آناءآلمس—< ين يثاث> 

•إئثنقيرىو؟ه
التتصّرا

اكْتكن،ركوب الفة، متن اركبوا ت الوعد وحلول الأمر وضع يعد يه آمن لنذ نمحح ومال " ٤١
يأنيياتهرحيم واتبعه، به آمن لمن نغقور ري إن وقرارها■ رشوها وق وسرها، انطلاقها ق تعال اش يم 

وأوليائه.

فينةوالالغزير، يالطر أيوامجا وفتحن، هاء، الواممزط، ويتابيئها، الأرض عيوف يهجرن " ٤٢

نداءكفرْ عل يقي له ابنا ٌوح ونادي التلاطمة، الرتفعة الأمولج عباب تمخر وهي بم فتجرى اتاء، بمملها 
اناءعن معرل ق وكان أباه، ويبع للنجاة، فيعي ه؛ نقأثرق الأهوال لهده يكون أن رجاء الشفيق؛ الأب، 
كجوممحا؛ واركي، إلغا، هلم بتي يا صوُت،; كل من فالتش الأرض، من وئقجر الماء، من ايبممر الذي 

T-؛^_،.ونحر عقا•مم، فتنال الكافرين، ْع ولاتكن والهلاك، الغرق، من 
الطوفان.يملني لا حتى إله، اناء يمل لا شاهق جبل إل ساوي مكآريث،: ضر معاندأ فأجاب —  ٤٣

وكانالومين، من تعال افه رحمه مذ إلا وعقوبته، تعال اش قضاء من اليوم منجى لا ءليهت مشفقا أبوه قال 
•عوأغرق صوته، وانقهلح حلاصه فتعث.ر وولده، نؤح ين الأمء.إج حالتا إذ الأحتر، النداء هو هدا 

اضّنبذ من قرابته له تشمع ول؛ الكفار، من الغرقن 
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وأموأمارها، وبحارها وأخاديدها، جوفها إل فيرتد ماءها تيتلع أن الأرمحى تعال اش وأمر ٤ ٤ 
للقوموهلالك بمدأ وقيل: الخودي، جبل عل الفئة ورنت الماء، فانخفض أمهيارها، تكفكف بأن الساء 

الوْسين.ءيادْ وجي تعال، اف أهلكهم فقد الفلالين، 
وأنت،للث،، ومتئم بوعدك، موس وأنا أهل، س ابني إن ربر ^ ١٠٥متضزعا، رثه نهمح ودعا " ٤٥
وتدبيرك.أقدارك الخاكمين(ق أحكم 

فاسحؤصالح، غير عملا عمل إيه بتجاتمم، ؤءد>ئ، الدين الومين أهللث، س ليس إثه نؤح يا — ٤ ٦ 
يقضارا.اواهلين من كلأتكون واكدكير؛ يالوعفل أتعهدك إل السؤال،، هدا أل، تأن للث، يبغي فلا الغرق،، 
الئفقهعليه حمله الذي الدعاء هدا مثل عن وموعظة له وتعليم يؤح، منه عتاب ٠اوطا حلمي. ق وعدل 

)سرتعال،<. اش رصا طاو_إ ق والإخلاص العلم له الخامل يكون أن اادء١ء ق الواح—، وإنها الأبؤية، 
(.٣٣٢/ ١ س.ى ضد وخلاصة التان السف، 

مال تغفر لي وإن به، ل علم لا ما أمأللمثج أن س بلث، وأسجثر أبرأإليلث،، إف رب نحنح قال " ٤٧
الخاسرين.س أكن الواسعة، وترحمتي؛رحمتلث، متي؛فضللث، بدر 

وحنتجالهلوفان، انتهى فقد تما■ملث،، متا و؛رلكمحت، منا، بلام ميتة الس اهبهد نوحت فثودي " ٤٨
فصرالدؤية، تكاثر إذ ذريتاائح، س الومين ق وتظل الملكدت،، هدْ عالل؛، وتفيض المجار، س الأرض 

الوحع.ءن.ا؛ه ينال، ثم الاجال،، انتهاء إل الدنيا ق يتئع فائه الكفر اختار من أما أمما، 
هداعف لمفتها سيل لا ام الأخبار س - الرسول، ي - ءليال؛ح نقئها الي القصص -طالث، - ٤٩

عففاصبر ثبا، نعلملث، أن مل هن هوملثؤ ولا أنت، تعلمي كنت، ما وحينا، حلريق عن إلا والبيان التفصيل 
ولارمها.باكقوى، محل لمى ^ ٥١٠١١بأر ماصية تعال افه سنة فإف والشدائد، الكاره 

والأستياءلادتجثالفوائد 

دعوته.ق اليمح،. صدق عف وبرهاق حجه القرآن هذا " ١ 
تنفعهلا فالكافر استئتاء؛ ولا محامله ولا محاباة فلا حلقه، بين وقصله قضائه ق تعال افه عدله ٢" 

الكمر.أهل س قرابته لأتصؤْ والموس الإيهان، أهل ص فراش 
محلوقاته.عف وهيمتته ، 4JL1aJLوعفلمة،اكافدة، وإرادته الكون لهذا ومريئه تعال افه قدرة ٣" 

بالكافرين.وتنكيله بأسه، وثلة الؤمتين، بعبادْ اض لهلمج — ٤ 

وللإثارةمنها، أوللتم،قن فيها، ادخلوا ت أومعي فيها، بيروا محنى كفميته اركبوا عدي ٥— 

حجمها.كت إل 
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وعلا.حل بمقامه ومعرهتهم ربم، ح الأنبياء أدب ~ ٦ 
ونصايحهم.اكا-اءين الأباء لوصايا الاستجابة إل الأبناء دعوة ٧— 
بالطالح.الصالح فقديتل غيرصالحين، بأولاد اض ابتلاهم الذين للاياء الية تالقصة ق ٨— 

المنن.ونحرى؛4 الممع، يوافق بما يكون أن الدعاء أدب من — ٩ 
الدنياالحياة ق اش ثشهم الشماء، أهل من وحماعايته أمما صالت. بأن متقيئ إخبار ( ٤٨)الأية —ل  ١٠

يبلغواأحالهم.أن إل 
صرأوثباتا.ا،لؤمن يزيد اتاضية، اض سنن وق الأنبياء، محمى ل النظر " ١١

الملحق.ق ي الحولي، حبل صورة ■"ينظرت ١ ٢ 

أ'ثرإلأ^5^ \ثنو تذ لطم نا اشَ آقثدوأ _مح قال هوة ثاهلم -أإكم ثؤ 
ثقؤف.آملا قثمي هوى مكك>أيو أية,إذ عقي سؤ. ثعوءِلا وأ ثهأرد-مح 

إقهرْ وثزئءظلم عثة=حا الثث\ء ئيق ثئ آنثغفئوأ وثثومحّ 
ونانحنإتاكةءهي-اءنمللكنايخئناظت-ؤ 

بجئقادافيياسَستأآق
ه. ■همعايرلاثظمحن؛ دوء، من . برئءنناقظ0 

،ر.الش

صارالذي افتراءهم عليهم وأنكر وحد0، اش عيادة إل فدعاهم هودأ، أخاهم عاد قوم وأرسلناإل —  ٠٠
والأوهام.للاباطيل والاستسلام الافتراءات!، ئنج وهي أصابتهم، التي العلة بأصل وصارحهم لهم، عادة 

خلقتي،الذي عل إلا أجرى ْا يج، القلي فثجيثون أجرأ، الدعوة هدْ عل أسألكم لا قوم يا ~ ١ْ 
عقولكم؟يعملون أفلا الموية، الفطرة هذه عل وفطرنر 

الأيتعال منهجه وفؤر خالصة، توبة إليه يوبوا ثم والخهلايا، الذنوب من ربكم استغفروا قوم ؤيا — ٠ ٢ 

لخانتةوقوة دقنتقكم، عرتكم إف دمثنة عزة محتزذكم المتتابع، الغرير بالمْلر عليكم اياء يرسل شرعه، 
عفمصزين وتصرفوا، فيه، أرعثكم وعثل اممه، دعوة عن يعرضوا ولا المائية، قوتكم ي، جانإل ماديه وقوة 

الأخرين.ولحس أنفسكم حى بر الإحرام 
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وثدعنلها سالم حتى دعوتك، وصحة راكك، صدق عل تدل بآية جثتنا ما هود يا عليه: فردوا — ٥٣
مثاوم؛نلك، بمصيقين وثننا بالأ، له يلقي ولا ئترمكه بل هولك،، عن آلهتنا عيادة بتاركي نعحن وما بقولها، 

حال.بأي لدعوتك، 
والوهم،بالختون فامموْ فيهم، مدحك، آلهتنا ءمص_ج بك، وحاق أصابك،، قل أته إلا ت نقول ما — ٥ ٤ 
وثقتهوصره حلمه عن ينم القي؛يا هود عليهم فرد الأنيتاء•  ١٢;ووثقوا الكفار، عليها ئواطأ تممه دم، 

أجابمم؛،اتزعمون. ام لالهتكم منكن شركتكم، من بريء أل خميعآ، واشهدوا اض، أشهد إل بمنهجه: 
دعوته.عل وعرمه وْجب فيئاهوعليه، يقينه عل يدل 

زتتمهلوا ولا ي(، الكيد عل أمركم وأمحنوا النعومة، آلهتكم من اف دون من شئتم بمي استعينوا - ٥ه 
رحائهم.واjقهلاع آلهتهم، زيف، عن ليكشم، انمص.،، التاءئ.ى هدا اهقء فتحث.اهم ذلك،، 

والأساطات:الفوائد 

غترْ.رئ، فلا تعال، ف العيادة إخلاص إل حميعا الأنبياء دعوة — ١ 

حالقهم.من أجزهم ينتئلرون إذ ؤإحلاصهم، الأنيياء ق - ٢ 
١لأبال١نق والقوة الأهوات،، ق والبمركة الخيرايثه، من الزيادة والتوبة: الأستغفّار ثمرامحت، من — ٣ 

والأرواح•
القوة.وزيادة الرزق، جالب، ز الاستغفار فضل تقيلماعن مإخبار ( ٥٢الأية)ق — ٤ 

ولاخفاء.ولاغموصى، فلاتعقيدفيها، احلتها، وبالأنبياء لهوة وصؤح ٥— 
عجزهم.عل دليل والأوهام، والأكاذم، الافتراءات، إل الكفار -بموء ٦- 
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ثّقض.أبثي ءق محي، هوءا'يدمإامخ؟إة دآبغءلأ فيمققعئ(آشيؤاؤمحؤؤكائن إؤ 
محهصثظج1ننيع،ئ

?©؟لأاه;اضأسبمق;ئا؛:٣ ثتىوثث.نص 
آلدتأسْ محأئمإ4< و؟ عنيد محآؤو،جمانج محآقعؤأ وعمنزأرذاة> تهم -بمحثمحأيثاتتت صاد حهث 
هأ©؟ ش ممحّ آلابمدا•قياد رمم ■ءاداَةئرمحأ ألآإن آيثتي ومم دق 

الش<هذر*

إلابواطنها، ق أو الأرض، وجه عل يدب، قيء من فا دربكم، ربي! تعاف الذ عل توممت، حقا - ٥ ٦ 
الهدى،إل وبمدبمم بالخى، عياله ؛؛ن بمكم ملكه، والعدل( الحق، عل وب إل وسيثره- تعال افه تلبثي رض 

محاريجاردة، فيهم نته وٌبينة، لخلقه وهدايته عادلة، حكمه موانين السقيم- طريقه مللت، من وبمفظ 
والعقانمج،يالثوامحي، لهم محاز العباد، أمور عل ارمْلئ الألوّي- قالء - بإساءته ء والي بإحانه، الحض 

(.٨٣/ ا ٢ للألهمّبى العال )ريح بآاُ'• السابلة صرر ودح فحققتها، الخالة عل وقمر كنى به، اعتصم لقي كاف، 

ولاتتني؟لاتصر أحجار عل ١لآم١ل، وعلق المستقيم، اطه صراط عن نكي، ثى يأمن فكيف 
ؤيستيدومصالحي، ودبر يٍر، أحن الذي ريٍر دعوه إبلاغكم ز واجم أديت، فقد لترضوا فان - ٠٧

حافظ.مهيمن رئب ري إف بكفركم• شنئا ثئرونه ولا آحرين، قوما بكم 
المالعاتية الرج من وثجينامم متا، برحمة واييعه، به صدق ومي هودأ لجينا محارنا حل ولما — ٠٨

فدمرتمم.بالكافرين، عصمتا 
زالذلاهرة آياته وأنكروا نتمه، وجحدوا وكابروا، عاندوا وأحزاها، النه أبعدها عاد قبيلة وتلك — ٥٩

الساءلءة،والأدلة ١لقاءلءة با-بج جاءهم وقد اليقأ، يهود وئ'؛وا وحدانيته، عف الدالة والأفاق الأنضى 
جثروهمالن-ين الخيارين لأمر وحضعوا وانقادوا امحق?، هود افه نم عن وإعراضهم ؛تمردهم رشته وعصوا 

والعناد.ءف١لآكفر 

ربم،رحمة من محرومون ميعد-ون وهم ومحوا الؤيلامحت،، وئلاحقهم اللعتايت،، ثنيتهم ونصوا — ٦ • 
حصيفكل وليحن-ر لبيت،، كل فلينتثه ألا طالي، لكل ومثلا معتثر لكل عثره وصاروا جنابه، من مهلرودون 

نبيهمدعوة رفضوا كيف لجم، سحقا ألا بربوبيته، وجحدوا ربهم، كفروا فقد ومآلهم، عاد قوم حال، من 
هود؟
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اكوائد

صادة4عل الآيات أعظم من به، الأذى إيقاع عن عجزهم ْع لهم وتحديه لقومه، هود مواجهة — ١ 
واحد،رجل الكلام بهيا يواجه أن الأيايتح أعظم من ١٠قال منهجه. لصحة واطمئنانه بربه وكنه 

فيهتنثس_إ فلا منهم، يعصمه وأثه بربه، لثمتنه وذلك، واحدة؛ قوس عن يرمونه دمه، إراقة إل عطاشا أمة 
(.Y٣٨٢/ )امثاف خاوهم«. 

وقمتهتعال اف قهر تحت أعبمم :٠٣ تعريص ني،أقمققققآئه اقومهتؤ هود قول، ز ٢" 
والعدلالحي عل تعال قافه تعال. هواطه حقفله الذي وأن ^^، ولا مر لا ا،لرعومة الألهة وأل ومرمه، 

واييءبإحسانه، الحسن فيحازى تتيدل، ولا ئتحلف لا ^^ ٧٢تعال وسنته ثابتة، حكمه موانين ملكه، 

ياماءته.

اكامحت،.و؛اهمث، القوة، محؤ تعال القه عل التوؤل ٣"" 
إذالكل؛ عمى فقد منهم واحدأ عصى مى لأة بواوالخٍاعة؛ الفعل جاء ^ وعمتزأرثأة• ؤ ت قوله — ٤ 

لعصا،بعض<اي يصدق وايابم واح^وة، رمالهم 

والأهواء٠والمادوالبيع الكفر أهل قوى مواجهة ق ورمحال؛نه، دعوته ل والصيح الداعية قوة — ٠ 

عضلا ما بالجيء، نزوله وعن جلاله، جل صمتره إل ماظ ه زلتاتاتؤ يالأمر النسر ل ٦- 
داكهمحيل•مزالممخم 

 ~U مطموؤينمحندلين وأمثوا والأس،رع،  ٤١٥٠١١ملء كانوا أن يعد وخيمآ ء؛ن، بعد أثرأ صاروا لما
ه.وفلث؛عاد ؤ ا١تلكه٠ إليهم؛ الإشارة ناصّث، ال،رامحت،، تحث، 

الأرض•ؤ، لكمك؛ن أهلا ليس الكافر تعريص؛آ0 ه مرتاعصن ٨" 
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ينآمح؛نيألكام هو ٤^٥٠ إلو ين ثتؤ ما آئث يقزمِآهمدط ؛، ١١٠صن_ؤعا أ-خاثتإ قتود اق وؤ 
ثلثنم، منا هذَك>ق ثمثنئ  ٧١٠?وأ محيب همٍبمب لي، إة ظ؟ئر ةستثفثيْ مها ؤآنثتظن 

إنءادينعوو . تتعو؟همم، تنا ثٌ ش نإج ^١^١٧٢ مندماكثث أن سأآتهتآ 
عير_،4^، محا عْثننث> آشإذ مرنثت> يثثؤ، مش تهمه منة رءائي، رف ين يثم عق حفشق 

ئمتوهادثوءِ Sfjأش أنحش ؤآ اتآيتكل روه_هن ءاثة ل،=ءظلم آئي ءيائه منيه وئنثوب محير''©؟ 
عثروعد ٥^٤^ أثاب ئلثد دامححظم ؤ، ثستؤأ مم١د هعهموه-ا مٍهب؛ؤ؟ ثأ-ئدؤعداب 

تنثاقىتيفي،ينيدتع_هريمص_ت ؛١٠^! و؛فيمكث> همناصييط ع^Jثاجتثاءم، مكذوي—، 
جتثؤحركتديمههر ؤ، هأصجؤأ آلسمد  ٢٣^؛؛ولخذآؤمتك> ألمنن ٢^٦؛^، هو يدك إن 

©؟همحأحىظألأيخا:ذزث 
المسهرّ*

افتحؤفهو وحده، اش يعيادة فآمرهم أهو؛، صالخا اف نيئ أخاهم ثمود قوم إل وأرسلنا ' ٦١
وألهمكملأرصن، ١ أديم من لححلي أيه وح^.اتيت4 وشواهد ربوييته كيال ومن بااربوبية٠ كفرده للعبادة؛ 

سهولها،وتستلهلون جبالها، تنحتون عليها، العيس ثجل لكم وقيأ والغرص، الخرث ْن الأرصن مارة 
ووعديالاستعمار، أمر فإنه منكم، بدر ما عل فاستغفروه كنوزها، وسنخرحون بحيراماط وتتعمون 

محيبالومنن، عياله من تريب ري إن إليه> أرشدكم الذي والاستقامة اكوبة طريق عل امضوا ثم بقبوله، 
إليه.ورعب ودعاه ّأله لمى 

للخيرترحوآ الدعوة هده متلش تبدر أن فيل فينا كنت ئد صالح يا قالوات أدب، يسوء عليه فردوا " ٦٢
اياتنادين عن تنهانا أن عل خمللث، الذي فما الثماثل، وكريم الحاية، غايل من فيك نراه كنا لما والفلاح، 
إليه.تدعوننا مما وريية شلئح لفي ؤإئتا ح^؟ دأئربما ألفناه الذي وأسلافنا 

ؤيقمري، أمر من نافذة وبصيرة نور عف كشت، إن وأمرتم أعلمتم قوم يا قاتلات لهم جئ ~ ٦ ٤ —  ٦٣
5غئئبي،بها وأشم الربانية، الرحمة سمات، وأسشؤ حلاوته، وأتذوق ثمراته، أجتي واضح، ؤلريق عل أل 

لولاحت اوحمات، للجد الآيات١، ل محئغ أن يعد عصيته إن عقابه من وتحربيآ رق محن تمحكي فثن 
دليلالكم القه ناقت هدم قوم ؤيا حارة• يلو حارة إلا هواكم ًلوغ يزن إن ٌريددنتي، ما الثريات، 

اشأرض ق الكلأ ترعى فاتركوما العجسة، وندوته أرملي، ثن وعفلمة سوبير، صدق، عل واضحا 
عاجل.قريب ءن.ابأ فأحال.كم بسوء، لها ولائثمصوا الواسعة، 

-٠٩٩ -
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صدقعل بما يتبئروا ولر لتحديره، بالأ يلقوا ولر اكاهة، عقر إل مادروا سهم، ثدبوا يلكنهم - ٦٠
هيأيام ثلاثة بيوتكم ق امكثوا صالح: لم فقال ومحديا. عصيانا نمحروها وتمؤدآ، كفرآ ازدادوا بل نبوته، 

ولاتكذيبه إل لكم سبيل لا افه، من صادق وعد ذلك الزائل• بمتاعبما عهدكم وآخر الدنيا، ق أيامكم اخر 
منعه.

اليوممذا حزي من به، امن دمى صالخا نبيه ورحمته بلطفه هك اممه ثجى الهلة انقضت، فلط — ٦٦

الذيالعزيز قوته، أمام العروش وتتهاوى القوى، نحوركل أحذه، ق محمدموالقوي يا رثلثج إن العمسج. 
ثيء.عليه يمتع فلا أءداء0، وين.ل، ؤيئصزهم، أولياءْ يعز يغالمته، لا 

قفاصحوا وتمردهم، بكفرهم غيرهم وقللموا هم أنقؤللموا الذين الدؤيه الصيحه وأخمذءت< — ٦٧
•رقابمم وخضت بتيابمم، وامد قواهم خاريت، قد رٌقيهم، عل جاثمين ديارهم 
الشالدائن تللث، معالر تخ وؤلمعين، سل- أثرأ صاروا بل وعافية، بنعمة فيها يقيموا لي كأبمم — ٦٨
منوتحذيرا للبشرية، ناطقة عيره لتكوذ القفرة؛ والديار الوحشة الأطلال إلا منها يبق فلم عامرة، كانت، 

والأخرة.اكنيا ق لهم سحقا ألا ربمم• نعم ح«حودهم 
والاسؤتساطائت،!المواتي 

التوحيد٠ق حميعا الأنيياء دعوة اتفاق ١— 

عليها•ث-آ وجعله الأرصى، عناصر من ان الإنتعال افه حلؤ، ٢" 
•التقوس ز الأمل وبث، القلو'—،، ق والرجاء العحية بذور الأنبياء عرس ٣" 

الذنوبص براءة الاستغفار الخليل• ربنا إل وداد ووسيله ،^^'—،، ١١من غسل والتوبة الاستغفار — ٤ 

طريقهإل امضوا أي: )إل(، - ، تعديت، لذا والصلاح، الهدى طريق عل ومخي ندم والتوبة منها، ال واغت
محتاجالتوبة وطريهم، اطه، إل يمضي التائبين وموكب اف، إل يفضي وطريقها التوبة فغاية رصاه؛ إل وسروا 
>م(..ب التعبير جاء م ومن ربانية، وهداية وإرشاد وتبصر وتمهل، إلتآد 

والإحسان.بالصدق عندهم المعروفون المخلصون الأبرار به جاء ؤإن ليحق، الباطل أهل كراهية — ٥ 
•دعاته عن التاسر ليصرفوا الحهم،؛ حول الشته غيار وإثارة التثكيلث،، ق الضلال أهل عادة — ٦ 

والنفلر.التبصر إل أقوامهم الأنبياء دعوة ٧- 
غمرته.الش الربانية الرحمة وهم، العظيمة، ثمرته ببيان فيه ورعب طريقه، القهأ صالح ب؛ر؛ ٨— 
حرمةولبيان يعهدونه، ما خلاف، عل جاءمحتط عجيبة، آية لكوبما تعال؛ اض إل الماقة أصيفت، ٩- 

عليها.الاعتداء 
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هص  ؤ
?Q"موءَفيؤ■ محيئآإك ال^شتي؛إطةئؤأ 

عجيذؤأثا ءألد ينؤتلئ مالق إّءماهتموب وأتتآتم>عائمةءضءث^ت<ؤسمينهايلسمْمحمحهنيمحإء 
عوؤو>وسم آش ثحمق آقو أنم ين أ>تمحين ثالوأ ؤ؟ عجب هنئا؟_؛ إ>ثs ثقي ء وسا 

0سقاِفآلتص ^ س0ئصصاتسمائغ 
صئعياب ءايعم ؤإنبمم رقى أنث هدمآء كئآِإمن أم،صص .؛^١؛،؟؛،؛ 0؟ قبب أقْ ءت1ئقمءم 

■الم\ر 

وأكرمهم،فردعليهم، فتئمواعليه، ئاصحاءمحت،رئئتامناللائكةنييتاإبراهيمياليثارة، — ٦٩
وقدمهأعده الذي الطعام أن رغم بستر، ومت، ذللث، واستض3، وجمة، يخمة لم وتقديمه العلعام باعداد فيادر 

مشوي.ّميرن عجل هو 

منيمتغ لا الضيم إذ منهم؛ خوفا ه نفق فأحس يدآ، له يمدوا فلم الهلعام، إل المحخ دعاهم — ٠٧ 
روعهميلة إل بادروا نللث، منه رأوا فلط ملائكة، أئبمم بملم يكن ولم متئ، أوقصد إلالريية، الضيف، حلعام 

لوط،قوم إهلاك وهي جازوا، أجلها من الص مهمتهم عن وكشفوا حقيقتهم، فأظهروا قيه، وطمأنة 
والهلغيان.الكفر ز تمادوا أن بعد دابرهم ولطع 

حينوا>سثارأ، فرحا فضحكت، المتر، وراء من خدمتهم عل قائمة سارة زوجته وكانتا — ٧١
بهالكدبين وهلاك معه، امن ومن الققق؟؛ لوط نجاة بأمر اله؛أو إبراهيم بحدون الكرام اللائكة سمعت، 

صليهؤمن إسحاق،، الصالخة، الملائكة  ١٣تشترالإي،انية المشاعر مده غمرة وؤ، دعوته، عن المعرصنن 
يعقومب،.

ويلتايا ت فقالت، المن! هده ل وهي، وئصع نحمل كيف، هات نفعل وأشفقت، ئتجس—،، لكنها — ٧٢
وهداعجوز، وأنا -  ١١١١— ؤيئقفن منه، بمجتن ما عليهن طرأ إذا الماء نة ألعل نحري كلمة هي و~ 

النجب.ي بالغ أ> هدا إن شيخا! زوجي 
الوحي،ومهبط النبوة، ست، ؤ، وأنت، الخارق، الأمر هذا ُّذ، أتعجيغ، مارْت الملائكة فأجابتا — ٧٣
قْتتفلمة البشارة فتللث، بمتغربة. لمت، عليها وديج ألقها لمن العادايت، فخوارق، الئحما'تا؟ وموئل 

آثارهومن الجد. حماحب، فانه ببعيد، تعال اف عل ذللث، ولمن البيت،- أهل يا لكم الربانية الرحة سللث، 
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لمومحمد مقامامحم، ويرفع مناقبهم، وينشر ذكرهم، يرغ بجا عليهم وإنعامه وأوليائه، لأنيياته رهتته 
•تاء والاتجد لهم ومحقت، والعطاء، التوبة لهم ومحزل والثناء، باليح ذلك فيتنح بلائهم، وحن صرهم، 

العثليمةالبشارة ءرذْ قلبه واؤلمأن ومفاجأة، ومهاية حوف من اعتراه ما إبراهيم عن ذما ءال،ا — ٧٤
يتوبون•لعلهم لوط قوم إمهال، طلبا قواده، وهش صدره، لها انشرح الش 

تعالإليه وإنابة ه طه تضئع من به اسم وما ورئة، جلم من، إبراهيم ث عليه ما تعال اطه يؤكد — ٧٥
•ورحمة رأفة الءه؛أمن إبراهيم ملتا عليه ماينهلوى يعلم تعال فاطه وشعوربالتقصير، 

وانحرافهم•كفرهم جراء فيه، رجعة لا حال، وعدابه نافد اطه أمر فإن هدا، من إبراهيم يا — ٧٦
والأستاه^ا٠ت،:الفوائد 

بجملةجاءمحتا لأما تحيتهم؛ من بأحسن حثاهم إذ حم، وحفاوته لضيفه، المحو؛ إبراهيم إكرام — ١ 
عنده.ما أفضل قث.ملهم ك،ا أبغ، فهي والثبايت، الدوام عل دالة اصمية 

هذاوى بيته. أهل من الئ؛ي زوجة ممز،آكايمعلأ0 عوؤ آشومكئم> رحمت، ؤ تعال: قوله دو - ٢ 
الي—،•أمل من لن الؤمن؛ز، أمهات أف زعموا الل-ين الرافضة عل رد 

عليدل، دعوته، عن العرصن به الكذيين وهلاك معه، آمن وقى ^٤ ٤١١لوط نجاة بأمر سارة مج ٣" 
وأهله.الكفر من وبراءما وبغيها وأهله، للإبجان وولائها ومحقها إبجاما قوه 

متموأن تعال، اطه إل بالدعوق الصلة وثيقة تكون أن الملمة، للمرآة مهم درس سارة قصة ق — ٤ 
همومهم•ومعايشة السلمين، أحوال، متابعة عن بيتها لايشغلها تثعرأحوالهم، وتالمساو«ين، بأمور 
هشكا تنل وهتذا ؤ سارة هول، ل ك،ا أوتنائيه، وتصمه زوجها، عن تتحدمث، حقن الروحة أدب — ٥ 

والهيبة.الوقار معي تحمل السخ فكلمة أوهرما، ضعيفا إبراهيم وهذا تقل: ول؛ 
وتحققيعليهاءأد.حاورشبمشاعرها، ولكنها الرأةعنءليع؛نهاوفهلرخا، لاكمج الايانتة التربية ٦- 

وهادفة.راقية فعلرية تربية فهي أنوثتها، 

حةمشاعرها تفيض ام المزمنة للمرأة مشرقة صورة القصة وهده الأنبياء. حياة ق اكاء أنر ٧— 
الفوق،والعصيان.لأهال، وكراهته الإبجان، أهل يعمر 
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والأساطات:الفواثد 

بطمساض عامهم ت شص ؛عقوبات عومواشص معاص ل يقعوا لما العمل؛ جض من ابزاء ~ ١ 
عنصمت التي آذاتم ل لدوى الصيحه وآحدتم بالحرام، وتلذذت الحق، نور عن عمتذ التي أبصارهم 

نالكفاترفوا مقاميمهم، واختلهلت موانينهم، اتقيت إذ ماقلها؛ عاليها فصمد قراعم، وقلثت الحق، 

أشهم.عل الطيب ا-دلأل، و■حثموا لهم، حما وءد.وما النساء، دون من الرحال، إتيامم وهي الفاحشة، 
والهلرد،الرحم صاحيه ستحق وحرما، إثا والعفاف الطهر وعدوا الفطرة، ميزان ق املأب، مدا وق 

لغيرمم.نحتْع لر العداير، من شص ألوان لهم؛؛ن اش ذج»ع 
الأنبياء.ش،اتل من وحماسهم، ببمم والرحيج، حقوقهم، ورعاية الضيف، إكرام  ٠٢
قالقوة أحمئة إل إشارة ه شديد اؤءاأٍكاءاق مء آنال،.إم ؤ ؤ لضيفه الهفؤر لومحل ئول، ق ٣" 

بإعدادالقوة.وأمر الخهاد، الإسلام شرٍع ولدا الياحلل؛ أهل ومواجهة الدعوْ ونشر الحق نصرة 
أوالصامرة.ارن_، ق الإيهان أهل من قرابته ولاتنفعه كفر0، عل يعائب، الكافر — ٤ 

والهربص،والميلان كالرمري الفتاكة، الأمراض لأحهلر وهوؤلريق الفواحش، أكر من اللوامحل ه— 

علاج.له لربمرق الذي ومرضالإيدز 
-م( ١ ٩  ٩٣صتة دارالنفائس ط انميدعمر، الفاصل ت تأليف اك؛اساايان، والأمواخى الإدز داء كتاب )يرا٣عت 

لقنوصرورة هدم يئن العيإء ريط وقد التراب■ ل ليطقروا عقوبة؛ ّافلها عاليها جنل ق ٦" 
الإيدزمرض لأئ بعيدة؛ أماق، عل الراب، ق لدمها الحثة بحرق ؤيوصمح، موتمم، بعد يالإيدذ المابئن 

دمث•ولعابه الريض دم طربق عن يتنقل 
حيثالحرام ؛ينها وميسورة، ووامعة كثثرة وأبوابه الفعلرة، "ع يتلاءم الذي الهش_، مو الخلال، ٧— 

ؤيه.الالنفوس وتعال الدوق، ؤيتاق الفعلرة، بجاؤ، 
الانحراف.من وعلاج وعصمة للساب، حمس الزولج ٨" 
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ئتمصؤإؤث* عتتئ ه تذ أنتظم ما آس أعثدوأ ثمثثأهادينسوبم أخاز ؛1؛؛ إك ؤؤ 
محيط.يوم عداب عثا=ظلم أتاق عئه_وإفي أتنهظم إؤآ آلمهكثادؤآلمران 

آألآد؟ففي> ولاثمتحا ياءثم أننثثخؤإالئاس رثأُ أكتط وآلميرا>تت> ألمهءق؛اد اؤغؤأ 
شقمبناؤأ ?ع" محققو لآؤم حت ٢؛^ 'ؤأربفيث منسدن 

لأنثآتيث\ثاظأبم شثلفي< ثاثآ3؟أوئ تآ أثلوص 
ردأف-صثأهآ يدة منه وررهي رؤ، تن سؤ عق \نمخئ أمأنشر ثموم ْال آلزتيد 

مؤنقعثه إلأآيثب مهسفي ماآسثثمثأ^^١ ِالأآلإصثح رمن إن عته أثهنؤتتظم ما آق لتالذم 
ؤإقبفيي.ه

•\ر الف

أحامممدين أهل إل أرسلنا اللام، عاليهم ولوطا وإبراهيم وصالحا وهودآ نوحا أرمالنا وكما — ٨٤
لكم،ليس ما فثنتجثوا الوزن؛ أو الكيل ز ولاتنقصوا وحده، اش اعبدوا قوم يا لهم ، ١١٠٥معييا، 

ويستأصلكم.ينقكم، عذابا عليكم أحاف ؤإق هذا، عن بمنيكم العيس من ورغد عاقة ق أراكم إف 
الرديءب، ومحنالخثد، الهلثم، >تحئي ربكم، شرعه الذي يالعدل، والوزون الكيل أوفوا قوم وثا — ٨٠
تعييواأو نحيروهم، أو تغبتوهم، أو حقوقهم، تمضموا بأن أشياءهم؛ الناس تبخسوا ولا ذللث،، وتحو 

أوحقهم، من أتقعس تعهلوهم بان أو الأثعان، بأرحصى لتيتاعوما أو كسادها، عل لتتواطووا السلعة؛ 
العلريق.وتني الحقوق، وهضم بالكفر، الأرض ق اد المنشر إل ولائنعوا حمكم. من أكثر منهم تأحذوا 
الذيالحرام من نفعا وأرجى بركت، وأعظم لكم حثر العليب الحلال، الرزق، من لكم اف أمام  ١٠— ٨٦
كنتمإن لكم، ليس محا مملمعوا ولا شكره، حؤ وأدوا يه، واقنعوا طاعته عل به فاستعينوا له، نحتالون 

ولاعاليكم، أنا؛رهيب، وما الحلال، وتحري الحرام، عن التعفف، يدعوإل تعال باطه فالإمحان يافه، ممدقع، 
لها.محامي ه، تفعل رقيب ان إنكل يل الحرام، تعاطي عن لكم محاغ 

ديننترك أن تأمرك عليها، وتحافقل تقيمها، التي أصلأتلث، معس—< يا هازكزت منكرين عليه قرئوا — ٨٧
آلهتنا،يتمه نأي؛ها فكيف، حكيا، عاقلا إلا عهJناك وما نشاء؟ ك،ا أمواكا ز ف نممؤ أن أوعقمنا آياتنا، 
الحلممن به اتصف ما عته ويتفون به، ؤبمهقمون دعوتهء ل يثككون يذلك وهم تعاملأتتاأ ويقيد 

أموالهق ويتصرف الدنيا، طلاب ؤيتاقس ا-بمهلأءء يجاري الذي محو نظرهمت ل العاقل وهكذا والرشاد- 
صاط,دون كءايروة4 

٠٥
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حقاتقيمز لا مائل دمعياو خل، ومقياس قاصرة، نظرة والناس والحياة للكون المائة الظرة — ١ ٢ 

مض.والثماتل للفضائل ولايعرف، وزنا، والقيم للاحلاق، دلايقيم الأشياء، 
والمعروفمعروفآ المنكر صار حش الكافرة، الأمم تاJالث٠ لدى المفاهيم واختلاط الموانين انقلا'-؛، —  ١٣
مذكرأ.

عادة.والالركة أمياب س افه رزق بٍا والرصا القناعة — ١ ٤ 

وكانذللمثؤ، بتقيفس عوميخ ماله، نيادة يريد الناس، أموال بحس فتى العمل، حض س الحناء ~ ١ ٠ 

بفعلكم.رواله ق فلاممثئوا أي: ه عئم آئنهظم لقوله: الرزق س عنده الز-ي الخير لزوال سا 
الملحق.ل ك،ا مدين، قوم موقع صورة يتغلرت - ١ ٦ 

صثئمم آو هري مم أو مج ئرم تناب تآ نثث يصيهظم أف ثعايآ لا ثعوكّ نؤ 
هان مر١إقبج ثم ربمطم يانثنفثيأ بميد. ينءًظم  ٠٧ومامم 

أنت،نمآ نبمتقر رؤلإرهممق، صعيما منا ققا وإما يمث، منا ما ثشمب هاؤا 
رئ،خميقإُك ورآءم وآءثنئموْ أترهظم أرهمحآ هادئمومحِ عقنا 

ي3بمحم، هنثثوُى ّثوث، عنمث ١^، م،قاتيءظم عق آعثوأ وينمومحِ . محبء شثون يثا 
آسثأبجناشماوئثاجته أج؛ رنتب متمحكم وآيثمبواإؤ ئرَكذب وميش عياب.^٠=^ 

ُأو^َُلأنجيمجك، يتمهم عأءتئمأف، طيوأآيننحع معهءيرحمو,مقاوأ-ءدتأٌتي ءامنوأ محاق.ن 
^<ّايخشثثود.'ه

•الفر 

الكفرطريق عل شلهم مص مى بممثر دثرهم لمحه، وممتفل لدعوته ئلوحم تضح لر لما — ٨٩
إلبكم ئوول أن معاداق، وتغبه محالقش، جريمة احدروا قومي محنا المنير: الشفق نداء فناداهم والضلال، 

قوموما صالح. وقوم هود وثوم نُح لقوم لحدث كا والمحال، العدام؛، بكم فينزل الهالكة، الأمم ممير 
حالا.ولا مكانا ولا زمانا يعيد عنكم لوط 

الذيالتوبة طريق عل استقيموا نم الرمان، وانصرام الأوان فوامحت، قبل تعال اطه باستغفار وبادروا ~ ٩ ٠ 
ويرمهم،يثربمم يا نمائه يتودد وأنال؛،، رجع بئى رحيم ويتعهدل ينولأل الدي ري، إة إليه- دعوتكم 

وبميونه•الومتثن وبمب 

٧-
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كلامهتجعلوا تقوله. ما حقيقة ندرك ولا نفهم، ما شب يا ت نافرين متضجرين عله فندوا — ٩١

نبالفلا صعيفآ، فينا ثنراك ؤإثا فهمه، عن عقولهم سحر غامضا، منهلا أمرأ الئة وحجته الواضح 
ولاقلوبئا، ق للث، ولامكان با-لحجارة، ولولاوجودع؛ويرتالثإممحاك إليه، بادعويتؤ ولانعبآ يمخاكك،، 

بلثح.الفتالئ، وبين بينتا نحول، متعة 

اشحؤ رعاية من عليكم وأكرم أعر ومودمم عشيرق أحنمة قوم يا وْرهياث معاتبا فآحايهم — ٩ ٢ 
الذيربي( إة وميه• لأمرْ بالا تلقوا ولر عنه! وأدبرتم اف عن أعرضتم وقد أنثيائه، ؤإكرام محارمه واجتناب 

•متها شء عليه نحض لا وبأعالكم، ويكنيكم بكم محيط بإنعامه، وأحاطتي بكرمه، يتهدل 
الدنياؤب ثآكيكم مع أمواتكم، مع تنجم التي الأءٍال، من عليه أنتم ما عل امضوا قوم ويا — ٩٣

ويإينهيدله عياب يأتيه ثن الأمر مائة ق تعلمون صوفج العمل. من عليه أنا ما عل ماض إف ما، وتنعمكم 
ومحقمه.افه لقضاء ومتآئب متتثلث، معكم إنب وتأهبوا، وانتظروا الاحرق، ق دائم لعدامح_، وسالمه نياه، دق 

وأهلكتاولهلفنا، برحننا واتبعوه يه، امنوا والدين شعيبا وبأسنا بقوتنا نجينا قضازنا، حل ول، — ٩٤
عته،غفلة ؤب وهم العياب فاجأهم إذ بيوتيم؛ يثرحوا لر فأصبحوا الدوية، بالصيحة أنقهم، ظلموا الوين 

أصاحم.ما هول، من هامدون رمحهم، عل جاثمون وهم بالصيهحة فهلكوا 
فالوسطنمود، ثئد.ات، م ومحقا، لهم تندأ ألا والماع. الأماع ملء بالأمس يكونوا لر كأن -  ٩٥
والعذاب.الشقاء هاؤية ؤب وسقوط الضلال،، وشفثر الإثم، حاثة عل موفمؤ واحد، واكير واحد، 

والامتتياطاتؤالمواتي 

وألاذلك، بضد وأفعالهم بأقوالهم يين الومقابلة الخلق، وحن الحلم إل محتاج افه إل ءالداعي — ١ 
وسلامه،عليهم اف صلوامت، للرسل كٍاله الخلق وط؛ دعوته، من ثيء عن يصده ولا الخلق، أذى محبطه 
السيئة،الأنوال، ينمعونه يمم طريؤط بكل فم ودعوته قومه، مع حلقه وحن القهخ، ثعيج، إل فانقلر 

إلاحقه دنا له متهم بمدد لر مى كلام معهم ليتكلم ؤيصمح، عليهم وهومحلم الفعلية، القابلة ؤيقابلونه 
الخبال،قلع من أصمث، وقلتها إزالتها أحلاب،، عل طبثوا قد أمما يعالج أنه الأمر..٠ هن.ا وبمون الإحسان، 
(.٣٩٢ا/ القرآن حلاصة-ضي ل سن السف -سر )١^ .«. ٠ الروامي. 

دعوةمحا دبجددن الأيات، وبهتهم الخجج، تعييهم ض والوعيد التهديد إل دانا الكفرة لخوء ٢- 
وأهوائهم.مصالخهم حهلرآعل الأبياء 
والدنيوية.الدينية أمورهم حا وتستقيم العباد، أحوال، ؟٠١ تملح الش هي الملحة حقيقة ٣— 
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فعلعليه، مدر لا ما فنل عدم ل مذموما ولا ملوما، يكن لر الإصلاح من عليه يقدر بجا قام س ~ ٤ 
عليه.يقدر ما غيره وق مسه، ق الإصلاح من يقيم أن العيد 

لهسائلا عاليه، متوكلا يريه متعيتا يرال لا بل 'من، طرفة ه تفعل همجذ أن للعيد يتيعي لا ٠" 
إلااقإومامييل ؤ لةولهت ه يتقيحج_، ولا لمنديه، يه فليناكوفيت، من ثيء له حمل ؤإذا اكوفيق،، 

ءقمحهقدإمحمحي4•
وبمدددن-يتوعدون، الأجوبة ولهتهم الجج، حنمحهم المكابرةداشماج، أهل حال، ٦- 
العقوبايتجإيقاع فيها التي القصص تدكر أن يبغي وأنه علميهم، جرتم، دما الأمم بأحدات الرمي، ٧" 

دالرجر•الوعظ سياق محا نالمجرمن 

التقوى.عف والحث، الرغييج، عد التقوى أهل يه افه أكرم وكرما اسماب، ٨" 
الحق.لتصرة لمم؛ المبغير الاستعانة وجواز المرة، أسامب، الباس ٩" 

وهوظلمهمللعدابط، استحقاقهم سب لبيأن ه؛ لثوأ الوصول،ؤدأ-ثددتاآئتي بالأمم —النسر ٠١ 
معه.آمن ومي يشعييج وظلمهم هم، لأنف
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رثايِءتيمث وملإبوء نمعؤيك إق أوُ ين يثانتثاونلهم أنسلنامومى نمد وؤ 
.المورود آفرد ويئس آلثار ثآوردئم أكتو يوم .مدم 

يمحمرثد\ك>آلهمئ آما.؛ ين لبنك آننثدالمنقود آئتيمويئس محبجم مثي•ةءقّة ومعوأؤ، 
أؤءالهت؛تلم عث؛تلم أعثث، ئتآ آنسيتر طدوا ولين ْشثهم وما وحمسي ثيد منتا 

معث،إدالمد وكيننف ثنمب •٥٨^ ومارإدوهم ينك أمِ، لثاجاء 'ثيىم أقوتن دون ين يدمن 
ئومذلك آلاحثه ثث١ب خاف وص' ذلك ق ثدي"©؟إن ألمت غدث7 .أإن خلة ني آنمحن تفد 

محقم©؟ ثئلأ لقآقاشثذ؛للكئأ نجثغ 
؛©؟وقهبى رذ>يم ينا لم ام ءي ئممحأ اقنن عأما "©؟ وسعيد كهت ثنهتِ مس 

أينؤأما أ©؟ يرد؛د نما هثال رممي ردلث١إن ث١ء م١ إلأ و\يوض داثت،آونو؛ت ،؛١ غنا حنإيمك.> 
40ئثآ؛جظا؛محمحهم

»\ذتفبر 

ومةسة، ظاهرة معجزة ومعه به، جاء ما صدق عل الدالإ ياياتنا موسى نشا أرتشا لقد حقا — ٩٦
بأذى.أحد يناله فلا النفوس، ق وجلال 
أمروما _• موس به جاء ءثأ دأعرصوا فريون، رأى ذائعرا وحاشيته، فرعون إل، أرسلناه - ٩٧
يدعولهدى.ولا يختي، يأمر لا غاد هوصال بل العانة، مأمون ولا ليد، بفرعون 
ينقادكإ له ؤيتقادون الضلال، إل الدنيا ق قادهم كإ النار، إل ؤيقودهم القيامة، يوم قومه يتقدم —  ٩٨
وردوه-الذتم، الويل فين، الراعي، إل اكلتع 
مطرودونملعونون هم القيامة ويوم متعدون، محرومون فهم تلاحقهم، بالكة الدنيا ق وأتبعوا -  ٩٩

اللعنة.يعد اللعته فئس منعدون، 

قمتهاوالاعتبار، — النم أبما — عليك مصها وأحوالهم القرى أ-محار من ّجا الذي ذللث، — ١ ٠  ٠
الخرابومنها الفراعنة، وآثار عاد وقرى صالح كمدائن أهلها، عل شا٠ادة بائيه آواثْ تزال، لا الدي 

شعيب.وقوم نُح كقوم أثره، عفا حش أوذزش الثرى، نحت، لميز الذي الشامل 
عنهمأغنت، فيا التهلكة، موارد بإيرادها هم أنففللموا ولكن أهلكناهم، إن ظلمناهم وما — ١ ٠ ١ 

وتدمر.إهلاك غير زادوهم وما ثء،ء، من اطه دون من عبدوها الم معبودامم 
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موحع٠شديد تعال عقايه إن الظالة. للقرى الذ لعماب أمثلة وتللثا — ١ ٠ ٢ 
والاعتبار،؛الاتعاظ الخدير فهو ١لأخرا.( عذاب خاف لمن وعقله نميرة انمزاب ذللته ق إف ~ ١ ٠ ٣ 

لهتحْع انمثليم اليوم ذللتج الاحرق. عذاب عل وبرهان لدليل باقية آثارها تزال لا الض الدنيوية العقوبة دإة 
والأرض.الماء وأهل والأخرون، الأولون ويشهده وتحشرون، الناس 

تأخيرهما يتأخر، ولا عنه يتقدم لا محددأ ووقتا أجلا له لأئ إلا العفليم، اليوم هدا حر ثق. وما — ١ • ٤ 
قصور.أو لتجر 
هوزمن قمتهم •نحتلمة، يومتذ الناس ومواهم، اف، بإذن إلا نص ئمخئم فلا اليوم، هذا حل إذا - ١ • ٥ 

ونعمة.رخاء هوق من ومنهم وشدة، عداب 

لاثنحالهم، عن لجأ صاخ؛أن وصرخاُت، زفرامت، فيها لجم اكار، فقي الشماء أهل فأما — ١ • —٧ ١ ٠ ٦ 
الومنن.عماة س إخراجه الله ثاء إلامن والأرض، موات المادامت، فيها، 

ظلالهايئن وييثوون ودورها، قصورها ق يكنون ا-لحنة، ففي عادة اللهم اطه "كثب الدين وأما " ١٠٨
إن،امقدور فكل افه، شاء ما إلا منه، ولايثقص ^^، لا عمتاء فيها، ماكث؛ن المرة، وأشجارها الوارفة، 

تعال.يمشيثته هو 

والأرستباءلات،تالفوائد 

حينانمان، أمام م١ثالة كأما حتى الرهيبة الصورة لهده امتحضارأ ^ ممد» يندم ؤ بالضايخ غئ ~ ١ 
اكحقق،يفيد ه ^^٣ التمني؛الماصي بجمحا ورائه، ثى وقومه والعار، الهوان موكي، فرعون يتقدم 

الخدث.وصرعة 

افه.صني الشفاعة حؤ لها الأصنام أف الخاهلية أهل اعتقاد إبطال ٢— 
ناروفرط والعم، الكربج شدة عل للدلالة جهنم؛ ز أحوالهم س والشهيق، الزفمّ بالدكر حصى ٣" 
صدورهم•ؤ، يتأجج الذ-مح، الحزن ولهيب الأص،، 

•مؤ.متون بأمحبمم وتظاهرهم باطل، ص عليه هم لما الشرممنوذ.حرفهم؛ تيئس من، الحذر ~ ٤ 
التيالأساب س والخدر والاعتبار، لالعذلة طا>بمم؛ ومسارح الكديين، مصاؤع إل الأنفنار لمت، ٠— 

أودت:مم•
وأحكامه.وأقداره سنه تعان،j، افه عدل ~ ٦ 

الأصنام.عيادة اد فعل دليل الشركين هلاك ٧- 



سورة،زد

همحثمدوأ ؤ القعل حاء ؛يت،ا ؤإرادمم، باحتيارمم ثموا لأمم لهم؛ مستدآ ه ؤ،قعو\ الفعل يء ج ٨
الذ.أصعده مى فالسعيد ه، نقعد يأن إنان ^، IrMولا تعال، اش من الإسعاد لأل للمفعول؛ مسنا 

رمح،من تقئ، َىثة ولوثُ 5آحىمايه آل=كثت، محوثى ?وأؤكدتاس\ متمهي عؤ نجدتم 
^١^^^٠ أئهق ته لقمير ك ثإنَه ?0■ ميؤ تته ثه وأيالفي يمم ^٠ 

ئنثصر0بجوةثا
وفيءِ?0 لاثصتحى ئم يىأييثآء اممه دون من أهظم وما ١لكار خثئيأكثكأ أٌة إث، 

محآُنةدئكالآ؛تك دتلش آلثتثاُةب ذئن لصثنم، -آآكلإ0 نجئآلنياردعأفا.تن آلكتأوآ 
ه?0؟ آلمصنثن لحر ينيسيع لا آست ؤ)؛ 

الم،ر•

علساترون قهم الشركين، هولأم عيادة صلال ق يشائا لا بثم محمدآه رسوله تعال اف يرسي ~ ١ • ٩ 
منأوتوا ط ثغر ولا زائقة، ومزاعم كاذبة مفلاهر من به يتظاهرون ما ولا قبل، من الاياء شنن 

التيءقويت٠م ينالون الأخرْ وق الدنيا، ق سعيهم جراء لهم بمبمل اف فإل لحجها، الدنيا زخارف 
وافيا.عائلا حزاء ستحقويها، 

ومكديت،.ممئ.ق ب؛ن واصحآ، احتلافآ سوإسراتيل فيها فاحتلف التوراة، موسى أتينا لقد مسا — ١ ١ ٠ 
لفيالكتاب أهل ؤإة متمي. أجل إل أحرهم دلكن الشتكك؛ن، للكافرين العياب لعجل اض شاء ولو 

القران-ق ويثككون يرنابون الدين هوملث، شأن موسى، عل نرل مما بالرييؤ مسومب شالثإ 
عدابمن نصيا نال ثى واكوعين، التا؛عين واللاحقين، السابقين وأورثالثا هؤلاء من ؤوة"قلا — ١ ١ ١ 

يتزبولا حافية، عليه نحفى لا تعال إثه أع،الجم. جزاء ريك لثوثسهم للاحرة؛ عذابه افه أحز ومي الدنيا، 
ب■ته عن 

ولاافه، أمر وقى وديته افص منهج عل معلث، تاب وس أنت فاستقم الخق، ؤلريق تمزيق، فإذا — ١  ١٢
عليم؛أعالكم،تحال إل وتقربمي• إفراُي ق يوقعوا الاعتدال، حد تجاوروا ملكم، كان ثن ئطعواكامحلض 

عليها.ومaلني 
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ظلمهم،عل ممالثوهم ولا حائهم، ثأمئوا ولا سلهم، ثبوا ولا الفنلتة، إل ك—لوا ولا — ١  ١٣
اض.عياب، من لاينصرون ثم صكم، يدفعون أولياء من اش دون من لكم وما بلهيبها. اكار فتمسكم 

تالنزول سٍب — ١ ١ ٤ 

عثتو:قأئزلئ، ته دللل، قدُقر قو افه ونول هو مله ١^١٠ من أصاب زجلا أف ه منعود ابن عن 
^محممويتهماوظ:أو

يملم وصحح كفارة. الصلاة باب الصلاة، مواتٍت كتاب، البخاري، )صحح أمتي. مى نيا عمل لمى قاو،ت قذة؟ 
(.٢٧٦٣برتم ه ؤ.إقأ"كشءا ت تحال، ^ باب التوبة، 

ثرتالتم

والفلهرالمسح صلاة ذلك ق ويدحل وأحر0، النهار أول حمها وأد عليها، دوايجج الصلاة، وأقم 
واترااءلو١رت، إن الليل؛ وقيام والعشاء الغرب صلاة افه، إل بما تممرب الليل من وأوقامحتح والعصر، 
به.وان1ني عليه، وحرمحى التدمكر، عل داوم لمى ذكرى ذللث، اليثامت،. بما يمحوافه مما ا-دسة الأمال 

الاف فاة معصيته؛ عن واصرئها اف، طاعة عل نفك واحسز به، ومحل المر، عل واب< — ١ ١ ٠ 

حم.ورقى يالناس، وثث اش، ورام، العمل، أتمن تى أحر يضيع 
والأمساءلاءت،:الفوائد 

القرآنل الناص احتلم، ما فيها، احتلموا فقد التوراة، من إصراتيل بمي بمومم، ه ، ٠٠٢٧لية ت~ ١ 
فيه.الكفار أقوال ومازتثح ومثآ1لث،، مصدق بين 

علوالبر التقى، جهاد يتهلاو_، التقى، عل شديد ثقيل أمر وهو الدين• ن، بالاسقامة الأمر ٢" 
الهلكامحت،.الويقامت، من وخمايتها الواجيامحت،، أداء 

النار.إل مخي فانه ظلمهم، عل وممالأبمم الظلمة، إل الركون من التحن.ير ٣— 
فردتجّكل،ا الله، ثواب إل المعيقة الممى بتشؤيمح، البر، روم ؤ، الترميبق ٤" 
ه.نفإل تعال اض يكله الثللمة ادكقار إل بميل محن جراء بأن ْتمل إخار ١( قالآية)ما ٥- 

يستقيم.لأوامر0، وتعفليمه بريه، العبد معرفة ويقدر افه، منهج عل تكون ائأ الاستقامة ~ ٦ 
تلامين.،،توفقث، مربيا كان ؤإذا يعينه، ت، صلح— راعيا المستقيم كان إذا ررأثه الأستق١مةت اثار من ٧" 

اض،بإذن ذييته وصلحت، أمله، استقام منزل رمثؤ المستقيم كان ؤإن واصتقاموا، أعإلم الد بإذن وصلحت، 
صناعته،تقدمت، صانعا كان ؤإن محارته، ريعت، تاجرآ كان ؤإن له، وبورك حثرْ ئر ذارعا كان وإن 

!٣-



هودصورة 

استقامتالأسر استقامت ومش القه، بإذن الأسر استقامت حالها وصي^ الأفراد صلحت مش اد4 ولاسك 
(. ٤٧٨/ ١ اض رخمه الملجان محمد بن العرير مد للشخ جامعات لايات اياطعات )الأنوار دأكملهااا٠ الأمة 

مثنشلا ^^؛٠ آيمخوأ ؤ، منآكساؤ يمؤث سثؤ ورأ قد،كأ من آلمحن اولأكا0يى مؤ 
هف0؟ همثبمى ذي' مبجأيحه لثيأثآ آس زآقح ن جبي 

ءأد/رآلأوثءدْ أكث ^٠^٠آتس - تلك ?ؤأرنلؤشاء محينيى وأ>هلها دا؛ثأج آئمتئ 
آلحثؤين حهئر لآتاد0 دنك ولق.للى ثجم من إلا ?ؤآ محطغير-ئث 

هدءالحىؤر وثاآك ]^ ^١٥يدء قت ما ١لتسل أبأ؛ مذ عقك مص ؤلأ ?ؤ^؛' أمحا؛ت محآلقاثب 
Sa^ytj *^ )ؤآظثوأ?0؟ عتيأؤن إقا عئز آنثلؤأ لأيقؤذ نثون وهل ?0؟ ودؤنج

وما•٠^ ومبمقل آلأمئكمحءآسه يتبمع ؤإقه د!محمحءا آلثتزت ثب نش .؛" منثظثؤذ إظ 
ههنمتؤذ عثا رغ1ففي تيى 

اكممبرت

الصادعن الناس ينهون عالية، وهمم زكية، ونفوس تمة، معادن أولو نلكم قيمث كان فهلا " ١١٦
ضرهموظلموا أشهم ظلموا الدين وابير لمحهم، بصلاحهم تعال اش أنجاهم ءس مملا إلا لبلاد، از 

والثراء؛واوسلهلان الرياسة عل فقاتلوا — الأكثرون وهم —  ١٠٠نماضر ز الأمور ووضعوا الترف،، سل 
عنيإعراصهم ادهم، وفبفجورهم محرمين وكانوا سل، كل لذلك وسلكوا والخام، بالمال لممموا 

الهلاك.فاستحموا للحق، ومحاربتهم الصلاح طريق 
بلمملحون، وأهلها لها، ظلغ القرى ;يللثؤ لا أنه ورحمته عدله عل الدالة تعال اف سن ومن - ١ ١ ٧ 
اد.والمالتللم إل أمالها يص التي الفنالة القرى يس، 

محيرل؛ تعال ولكنه الأنبياء، وسنن اكوحيل. كلمة عل واحدة حماعة التاّس لخعل ر؛الثإ ولوثاء " ١١٨

حئممذ متهم وكان الومن، متهم فكان محتالين، وجعلهم فيه، ودهمهم إليه، دعاهم بل الحمح، عف العباد 
—يزالون ولا ~ فكانوا هواه، 



هودسورة 

حلقهم؛والابتلاء الحق واذااش> للحق، وزهقه الرلل من وعصمه وماديلثح، خالقلث، رحمه ثى إلا ~ ١ ١ ٩ 

طريقاثروا الذين الشقاء لأهل يدمدم دبك كلمة نتحقق الكونية الق وبوم الكافر. من الومن ليمير 
لكثرمم.جهنم؛ منهم فتمتئ الضلال، 

ماأقوامهم مع وأحوالهم الرسل أناء من عليلئ، مص وغيرها السورة هدم ق مضى ما وكل — ١ ٢ * 
الأنبياء،يإحوانك والتأئي الأنباء، وئوارد القول، ومريم، الواعفل، بكثرة ثياُت،؛ عل ثباتا به ك نزيد 

بثتآالخى السورة هده ز وحاءك وححود، ؤإعراض تكديس، من أقوامهم من لأقوم وما كابدوْ بما واكل 
بما.يطع وذكرى وموعفله صراحا، 
يد*كروا،ولي يصدقوا، لي للدين محمع. يا قل ت لشركن ١ يتوعد أن ه .آ محماّرموله تعال افه يأمر " ١٢١

وانتظرواوالإصلاح، الإيهان من عليه نحن ما عف ماصون فاثا الضلال، من عليه هم  ١٠عف يستمروا أن 
وبينك.بيتا وقمته اف قضاء متتظرون إنا فنكم افه قضاء 

ير-بعؤإليه عباده، أحوال من قيء عليه تنفى فلا والأرض، موامحت، الوحده افه ويعلم ~ ١ -٣٢  ١٢٢
أمالعن بغافل ربك وما التوكل• حمح، عاليه ديدَكل العادة، حق فاعبده والأحرة، الدنيا ق كله الأمر 

بما.ليجازثكم وءئصيه١؛ عليها هومملغ بل العباد، 
الفوائدوالأّتنياءلات;

تعمهوجد، وبصيرة بحكمة الناس أفد ما يصلحون الدين والصلح؛ن الصادقن الدعاة وحول — ١ 

واكعوبح.الأمم عل تعال افه نتم من 
الكفر،مع تبقى الأمم ل0 ويقال• الخفارايتح، ومقوط الأمم هلاك أمباب أهم من والظلم الفساد — ٢ 

الظلم.ْع ولاتبقى 

الكبارل هدا يظهر والإحرام، و١لظالم والعصيان المسوق إل الفضي الثزف، دامه الترف ٣— 

وإدآارذآأنٌء،ئؤ أحلاقها وتتدهور الأمم، حال فتوء العونين، الفقراء إل يتنقل ثم والء.'يرين، 
[.١ ٦ ]الإسراء: ه تن.ممحا هت.ثنثه\ آنمد ئم، نمق ئمثمؤأميا ثربمأ أتتا 

الكر.عن والنهي بالعروق الأمر ترلث• من التحذير ٤" 
فيهيكون قد اللي — العدل لع الدنيا ق تستقيم إث،ا الناس وأمور  ٠٠ت تيمية ابن الإسلام شيح قال 

اضإف قيل• ولهذا فيها، تترك لر وإذ الخموق، ق الظلم ْع تستقيم كثا أكثر ~ الإثم أنولع بّض، محب الاشتراك 
ااعاJلْع تدوم الدنيا ويةالت مسلمة. كانت، وإن الظالة يقيم ولا كافرة، كانت، وإن العادلة الدولة يقيم 

قامت،،بالعدل الدنيا أ> أقيم ؤإذا ثيء، كل نفنام العدل أن ذللئ، والظلم؛ الإسلام ْع تدوم ولا والكفر، 







يوسماسورة 

بم—بممحاؤمحآمحي

نقشقق ?0؟ سالوث 0إنآأزثق او$ئنيي ؤ\وهص 
?٥^٢لخاأكتمإ\رى من د=قث وفين ^لثزءان ٠^١ فيمناإقك أغزآشجزث عقك 

)!،١٥?0 نتجدرك ؤ، ؤآلقش ت1زكج{ أنث تأث كأيضإيى تيه يتق هآد إي 
وةثإك<شءئر،لإثن'ثدوي؛قأهُ لككتداإق مكّدؤأ سنصئتياقؤإنيش 

أتويش١^^١عق ةاوفنتك\ ذت_مثعءءثلكثئق٠١)؛، وتم ثأويلآلمذتادث ين ومنثك )؛هئ عنثيك 

ربكهةِعرأ0يمدءمحمحإق خآؤكوز}؛ض 
تالنزول سب 

أنزل^ ١٥^، ١١١عتندقسظش ؤ ٌ اف ئول ق ه وقاص ش بن صعد عن صح 
اففأنزل عليتا؟ قصمش لو اف رسول يا فقالوات زمانا، عليهم فتلأْ ه، افه رسول عل القران 

رسولفتلاها آلأية، ئنن\إضصه عتنئمصءقك ؤ ت قوله إل تلا ه آشن الكتب اهك جن لر اؤ 
هك-ت،كشاسممها لمحن ؤ٢شرل هذت اض فأنزل حدئثتا؟ لو اض رسول يا فقالوات زمانا ؤو افم 

(،Y٣٤٥/)المدرك الحاكم وأخر-بم بر؛ممآا"ا،  ٢٣٨ا/الحيدة )إنحان، بالقرآن. يؤمرون ذلك كل الأية، [ ٢٣]الذم: 
إسادءالختارة: محقق وقال ١( •  ٦٩برقم  ٣٦٠>م الحارة و المدّى والضياء (، ٦٢• ٩ برقم  ٤٩٢\ا )الإحسان حان وابن 

•الإنحاف( ي كا حن حديث حجرت ابن الخافظ وتال b الذهني ووافقه الخاكم وصححه حسن. 

التضذر1

بيانإيرادما ز الحكمة من وأن القطعة، ، الحروفعل الكلام البقرة سورة مهللع ق مث.م ه اتر ؤ ١— 
وروعة.وجلال جال من بما الاستفتاح ل ما 0ع القرآن، إعجاز 

وبلاغته.هديه ز البين القران آيامتج من الشأن العثليمة الايايت، هاوْ 

فصيح؛عري بلسان القرآن مدا من،^،ju أنزلما - الشاملة والقدرة الكاملة العظمة من ن لما - ١![ - ٢ 
مرامته.وياورثوا معانيه، تفهموا لكي 

بوحينابيان، وأحن كلام، بأصدق السابقة الأمم أخيار للثؤ وثروي الرسول، أبما < نحد٥٥نحن ّآ~ 
م ١٠نه عئم افُ أف الإنعام تمام من وهدا ذللثا- عن الغافل؛ن لن إنزاله قبل كنت، وإن القرآن، هدا لايلث٠ 
يعلم•يكن، 



يوّم«ّورة 

بدئايية، مواعظ من حوته وما الهأ يوصف بقصة وأمته . افه رسول سحاته اممه يدكر ~ ٤ 

عشرأحد التام ق رأيت إنر أي يا ا؛هءت يعقوب لأبيه اليو يوصف قال فقد نحمقت،، التي العجيبة بالرؤيا 
ل!صاحيين كلهم رأيتهم والقمر والشمس كوكأ، 

فيحدوك،إحوتك الرؤيا حذه نحم لا بص يا ت الكريم الشي وبشرى الحكيم، الأب بنصيحة فأحابه — ٠ 
ينمحرقي العداوة، عدوظاهر ان للإنالملعون الشيهنان إن ؤإهمائلث،. لإهلاكك، المكيدة لك ويدبروا 

منهم.١^^ صدورهم؛ ؤيوغر الإحوة، 
ؤيتممالرؤيا، تعيير ويلهملث، محتارك علومقاماك، عن تفصح الش الرؤيا هذه ربك أراك ما ومثل ~ ٦ 

إبراهيمأحيادك عل قيل مى أكنجا مثل،ا والرسالة، بالنيوة يعقوب ذؤية وعل عليلثإ الكريمة نعمته 

اشرصي عمرو بن افه عبئ عن وأفعاله. أقواله و حكيم عبادْ، من الفضل بآهل علتم اّبلش' إن وإسحاق• 
بنإسحاق بن يعقوب بن يوسف الكريمت ابن الكريم ابن الكريم ابن *الكريم ئايات . الخم، عمم، عنها، 

(.٤  ٦٨٨برقم )الأية( باب يوسف، سورة ~ اكفسثر كتاب " ٨٢١٢؛ البخاري أصحيح ٠ لإ إبراهيم 

والأسشاطات:الفوائد 

قومهمن لقي الذي ه الخم، لقيب، وسرية تسلية وأشباهه الكريمة السورة هده قممي ق — ١ 
والاصطهاد.الأذى صنوفه 

القمص.أعثلم الكريم القرآن تحص ٢" 
صدورهم.يوغر ما ومحاقي الأولاد، ين العدل وحوب ٣— 

١بالنيوة الة،قوأ ليوسف بشرى — ٤ 

كيدإحوته٠من السخ يوصم، محدير ~ ٠ 

إلابالوحي.القصة هده لمعرفة له سيل لا إذ الض.؛ صدق - ٦ 
 ~U الحد.من خوفا النعم بعضي جوازإخفاء

حْ.تحشى ص التحدير مشروعية ٨- 

له.وتوقمْ أبيه، ْع الهئب■ يوسم، افه ض أدب — ٩ 
الثقة.أهل من تعبيرها يعرف، من عف ارزيا عرض مشروعية - ١ • 

أسرته.ْع ال؛يهخ ليوسف، ظ>ث، كإ الزمن، من طؤيلة مدة بعد ام.ؤية قدتتحقق، — ١ ١ 
لهم.وإعداده لأنييائص تحال اش رعاية — ١ ٢ 

والأحرة.الدنيا ق المرلة علئ من ص يوسف، إليه وصل لما بالبشارة متقبل إحثار الأية)٤( ق -  ١٣



يوّمذّورة 

إقبينايناقثب ولخوه ثزثش ئازأ إي  ٠٥?دإ-حمقمحء بجثم ؤ، تَ؛ا0 كؤ 
وق>ؤؤأبيآ؛م وحم  ٢٤٠؟؛أتمئاعثق آيآءلريءوْ آمئلإإمحس،ش ؛؛©؟ شصالنرابي< آبا، وةمنمح-~ةاق 

بمصكئمظث ي،عينببآلجت وأةؤْ تثيملايثنؤأؤسف محل هال بمايْءمماصنء4؟ا؛ث مى 
^ممرلناعمححمث0آس

دءث1خاشدآحث^١ قادإد ?0؟ 
?جآهلخنسزوف 1؛ةإثاإدا ؤتعضمح-ثاؤأنيثأهٍ=ئم^^عنادمحغلودنث>?وأ 

•الم>ر 

إخوةقال ح؛ن أخبارمم، عن بمال لمى وعم دلأتل ؤإخوته يوهمه قصة ز كان لقد حقا ٧—٨— 
حماعةوتحن حيعا، منا أبينا إل أحب الشقيق وأخاه يوش إن ت — عت نومم بيتهم~ فيا أبيه من يوسف 

علينا.وأخه يوش ييثاره ق واضح خهلآ لفي أبانا إل وذوو^٥. شأن لنا 
حبلكم يضف الناس، أنفنار عن بعيدة محهولة أرضى ق به أوألقوا يوم،، اقتلوا أكترهم؛ قال ٩— 
الدنياأمور ق صا-فن قوما الفعل مدا بعد من وتكونوا غبمركم، إل يلشت، ولا عليكم، فيقبل أبيكم، 

دالدين•

قالساترين بعضي يلتقهك اليثر، قيع ق وألقوه يوصم،، تقتتلوا لا ث يوم، إخوة أحتل قال س ١ ١ — ١ ٠ 
يتآذنونه HfMيعقوب، أبيهم إل ذموا ثم ذللت،، عل فاتفقوا أبيتا. عن ل؛عادْ عل ءازمين كنتم إن الهلريق، 

حدُثحثيء أي أبانا يا الأ؛وةت اسع.هلافا؛شت، له فقالوا يوافق، فلم الثر، إل رحلة ق يوهمه باصملحابج 
نا؟لأنفلجبه كإ الخير له حث، ؤإثا يوشح، عل لكيلاتأتننا للث،؛ 

به،لعتنون ؤإنا ويمح، ؤيمرح بالثمرامتج، ويلني ؤيأكل، ليتشط للمرعى؛ غدأ معنا أرصله - ١ ٢ 
سلامته.عل وحريصون 

حالالدس، يفترسه أن ، وأخافمعكم، بذهابه يوسم، لغيية حقا أحزن رنتي أبوهم: قال —  ١٣
أوباللهو.بالرعي انشغالكم 

قخثر لا لخائبون، إذآ إثا متتبهه، قؤية جاعة ونحن الدم، افترسه إن قلين.' مؤلأبيهم فأتموا — ١ ٤ 
جعنا.



يومصصورة 

والأساطات:الفوائد 

الخق.عن ياحث لكل و١لآيات والدروس والعظات بانمر حافلت يوش قمة ١— 

الداعيةالأمياب عن وعقلوا لهم، أبيهم يمحية أحرى واتحادهم قوكهم أن يومحش إخوة ظن ٢" 
الصدر.وملامة والعهلف، والشفقة القلي،، رقة ومنهات للمحبة، 

والشرور.الفتن أبواب، شح ~ العيد يتداركه ب إن — والمالخين بالأنيياء القلي صوء ٣" 
يدركلا النييلة فالغاياُت، والدصائس؛ تنال؛المكايد فلا الأبناء، حح ثتع ومحبته الأب قلب ~ ٤ 

الرذيلة.بالوسائل 

بسهم.اكحاطو إل مخي قد ما واتقاء الأبناء، لمشاعر الأب مراعاة ْ~ 
^ساتةواسلةسللو؛ةساةسالمكايد.٦- 

السيئة.أ؛ار0 من والتحذير الخي. دم — ٧ 
علميه— أباهم به وصفوا الذي الضلال -مدا ي،موب، أولاد مراد أن ٠االذلاهر الشتقيهرت الشخ قال — ٨ 
ويدلينبغي، الأمركٍا حقيقة علم عن الدهاب هو إن،ا ~ الكريمة الأية من-ْ ق واللام الصلاة نبينا يعل 

أ؛اهمتعنهم تعال قوله المعنى يمدا قمته الهرب، كلام وق القران ق المعنى بهيا الضلال ورود لجدا 

هووجاولئّثالأءهدئ ؤ قوت نبينا ق تعال وقوله [، ٩٠]يوم: ه كث-آقثي.م ه ؤ
^،١١أوحى وعلمكها؛ٍا إليها، فهداك بالوحي، إلا يعزف، لا ام العلوم بمذْ عالما لت، ت أي ٧[ ]الضص: 

العفليمء.القرش هدا من 

-دأ.ءاأكثر ونحن أي: ه، من الخال موضع قٍ، ه ؤدءسمحه ءخملة عاشور: ابن قال - ٩ 
رحائهمن أشد لحومٍا من انتفاعه رحاء أل حال ق الحب ي تفضيلهما من التعجب الحال من والمقصود 

(.٢٣/١٢واكرم: )التحرير مغهءا«. 

صحبةيوسف،أبيهم من أممءلدو,ا عل دليل ثازأثتأتائامالق،ث؛ُئآتةقاشىثشه ؤ قولهم: ~ق ١ * 
فرفض•



يوّمسورة 

إظدهت_ثامثىورد=قث\يثكهتيكآدايأ ٧١٥عئآءقؤرت>؛^؛١ نئئُبمأو؟
ؤجاءو■ءل،نيييءيئةيإولوء==كئاذدتي،١؛^^؟ تا أنتممقمي وما آليثب ٥^=^>^، منعتا 

ءتابمزن0؟ثثمحتتثاةصطزآمحآسان ١^آنأ ٥؛ ئال،ثلثزثق 
0؟تتنحى ثثا ية ثأتئ غث؟ ^١ ^4؛^ فآه ^١^ 

منآئسنه وقاث^٢ئى أؤ^' يىآلرهي-مثي مه ويتتقازأ معدودة دزه؟ بمسي بثمنح وث/يْ 
قآيثم؛و<متقت-ايؤسف ؤعكدلك يلدا ينفعناأرنئحذهء عسئزأن متحبه أ^قريى مصرلآمرأنحع 

ولمالابميشك"0؟ أمكرآلنامحي ؤويمث رمء عق عالب محآقث أمححادبمب مندأأٍسل ^نعثهء 
?0؟^

ؤر.الف

بيوشذموا مؤأ وحفظ، ونصح وشمقة محة من أظهروْ الذي يعد ئم ١؛^^؛ يعقوب استجاب — ١ ٠ 
بانقاذهكفيلة الربانية الرعاية ولكن ودره، قميصه من فجردوه البقر، قعر ق يلقوه أن أبرمواأمرهم وقد 

بجثونلا ومم حقا، هدْ معلنهم إحوتلث، متقبلا لشرن حينذاك: إليه تعال افه أوحى إذ واطمثنام، 
وعلاحل أنجز وقد الديار• تناءت وإن بمم، لقائه يعد لهم وعتابه متهم، ينجاته بشرى ذلك وق بذلك. 

ترددواوقد ه]يوم:هه[، جهلؤمتثن■ إي تأنيه ماثئميزثق، علتم مل قائ ؤ قوله: ق كٍا الوعد، ذللث، 
^^^?-٠-، لث يبمم بجثاءإم؟يرظاثدحؤأعيثمئهم ؤ ومكانته: محيثته ق وهو يعرفوه أن دون إليه 

^.٥٨تيوءأاشت 

يما'قونوهم اللل، أول 3، أبيهم إل لءعتد*روا فجالوا إحماءها، أرادوا المكيدة دثروا أن وبعد - ٦١ 
٦'تم^هم١فقدان عل والأسى الأش لثظهزوا بتصخ، 
يوشوفارهنا بينتا، في،ا ابق نتسذهبنا أبانا يا القرابة: س_، واست،الة بلهلف أباهم فخاهلبوا —  ١٧

كناولو لنا، ؛ئصدق، ث، ولوافترسه، الذئب فجاءه ليحرّها، وحوائجا، زائنا عنر جعكاه حين 

ذللثه.ق صادقذن 

صابرام-آؤرأ اهقر يعقوب عليهم فرد بدم، لئنحوْ وقد يوش قميص أبيهم إل وأحصزوا -  ١٨
صرفصري ْتكرآ، أمرأ أنفتكم لكم نيثئؤ بل اللئ_،، ياكله م : s^Jljالمشنق، يوش بمستقبل قوقا 

.٦٢٢.



يومحماسورة 

وحلاكسأن، هذه نحئل عل اف من العون وأطلب الخلق، من أحد إق شكوى ولا فه جزع لا جيل، 
مشكلها.

فأرسلوامنه، القرية يالهلريق السافرين بعص مث حين البتر، من يوم، ينقذ قى تعال اف فهيأ " ١٩
الدلوصاحّ_، رآ0 فلما ناجيا، فخمج بالحيل يوش تعلق، الثر ؤ، دلوه أرمل فل،ا الماء، لهم عئلنا مى 

ليييحوْأمره؛ وأحفوا غلام. ^ا بشرى، يا فريدت بكنز مستجشرأ هرحا صاح طفولته وبراءة حلقه بجيإل 
بعملهم.عليم وافه الجالية، كالماعة 

منفيه وكانوا المال، من قليل يثمن ياعوْ )مصر( إل بيوم، المسافرون ذهي، ولما ~ ٢ ""١ ٢ * 

لامرأته;وقال —، الللئ، وزراء أحد ممر— عزيز منهم واشتراه وعلمه، قنبرْ يدركوا لر لأمم الناميين؛ 
المكيدة،من يوش أنجيتا ما ومثل كا. وادبآ فتجعله نتيناْ أو الخدمة، ي ينفعنا لعله معنا؛ إقامته أحسني 

ثيء،ينجزه لا أمره عل غالب واف الرؤى• تمسثد ئعلمه دلكي مصر، عز.يز عند كريا مقاما له جعلنا 
ذللئج.لايعلمون الناس أكثر دلكى 

الخزاءهدا ومثل والروي• الدين ق وفقها حكمة أعهلتاه الغياب،، قوة غاية يوم، بلغ ولما - ٢٢

محنةثم النجاة، منحة جاءته البتر محنة فهوبعد وأفعالهم، أقوالهم ل تجنون الدين جزى به جريناْ الدي 
الخ،قمس الخماُت، هده أق إل إثارة أيضا الموضع هد.ا ق الأية هن.ْ محيء وق التكريم• متحة ثم الري، 

والطهر.إلاالخثروالبر يتمر لا طيبة صفامت، والإحسان، والعلم 

والامتماطاته:الفوائد 

أثهليوط تعال اف بشرى ق ذللث، نحل الحز، شداى- ق وهم وأصفيائه بأسياته افهتعال لطفن ~ ١ 
ما.ويواجههمبهيوما كيدإحوته، سيتجوس 

اثمدق.دليلاعف يت فالدمؤع منها، ويتنصل جريمته من ليتل البكاء؛ الخال بمئع ربا ٢" 
حين.ولوبعد لهم ونمرته للمظلومخن، تعال اف عاية ر٢ 

العرير٠فرامحة عل يا-ل ه أيآينفعتا عئن مثؤبه ١^—٢.^، ؤ ١ل٠زير٠ ول، ق ٤
الإمحلأم.حئمه ثم الإسلام، قبل مشروعا كان البي ْ~ 

وصعىبالعتق، الزى هن-ا عالج الإسلام جاء ولما إمرائيل، بني ؤ، ايدأ ّكان للشر والشراء البيع ~ ٦ 
متابعه.لتجفيف 

وقوعه.س لائئ اكاو.ر فاق الخد>ر اذ الإنتوحي مها ٧" 

'٣-



يومفسورة 

مفتاحهو الإحسان وآل عباده، من يشاء من جق الود ببما محص إلهية نتم والعلم الخكم ٨" 
والقبول،.الرصا وءلريق الفتوحامت،، 

تتثاد^شإئع,ث،  ١٠كئ صت وثالث، ييءوستآلأبج؛ب منهاءن ف ثن آؤ ثددته وؤ 
تخنبمبمن يءا أن بما يبمم ?ؤأولمي آلْلتلمحت> لاقيح •مواى.إدن لحسس يؤة 

وثنر1،?جآوأسءبداأت\م، قثيجك عتتادد١ من آلئؤءن)شنو\ذث عنع لتتمف ممث، هت=كك 
سئ,منمثآواسم

هممن مد ^ثآإنكآث>سثغ مذ كاهد وشهد يأ عذ مادمحآ ليث. 
مثمامحئو د.موئكثبمث ثن هد ئيصهء وإرنكن منآ3كذبمث.؛ ثئن صدمث، 

آغربم،عثسايثق و؟ إنّكدئظم يكندغت من درثاإ،إقتر من هد قمصش رءا 
هآ-لئاءليا!ن من لذبليا.إيلي ؤآستعمة، 

التمبثرت

ليعتشر كان وقد يوسف عشق ق وتعت التي العزيز امرأة محة مع التكريم منحة اجتمعت ثم — ٢٣
يوسوسقصرها، ل يمش كان الذي يوسف عن الصر بعض التساهل يتب بجماله؛ ومحتنث قصرها، 

مرادها،عل وعزمت للفاحشة، وتتميله تئؤثه أن وإغراء بملاطفة يوسم، من تطالسج يأن الشيهيان لها 

به،لتخلو الأبواب،؛ غلق أحكمته إذ الأجواء؛ وتبيئ القوس ويأج العواطف، يثثر ما لدللث، وطكته 
أعوذالخيانة: وحهلر الأمانة بحؤ لها مد"قرآ عليها قرئ إل. فأقبل أجالالئح، من ومشت، تمئألم، له: ومالت، 

اله وئثئل؛إكرام،• مقامي، أحن الذي يدي لالمحة الخيانة من إليه تدعيتي به؛ثا وأسجبمر باق 
أببن عل عن الحض بسنده الطري أ-مج تعال• اف -مماُت، عل اعتدى والفوزمن التجاة طريق للثج ي

(٣١٨م/)الضراكحح للث،. هلم هال،: ه ؤديت،هثن قوله: عتها اطه رصي عباس ابن عن طلحة، 
هنفحث.ثته فقد يوصف، وأما عليها. وأصؤءت٠ الفاحشة، فعل عل العزيز امرأة عزمته — —٥٢ ٤٢ 

منالهداية آيامته من آية فرأى لحقنالته، إلا يبج ولر ونمد، عزم دوق نفى حديث، رغبتها صد بالرول، 
السوءهه كدفع ؤرمإتمزناه البلق. ءادْ الأفنان من تعال اض فعصمه الحديثخ، ذالث، أزالته ه افه صد 

إلالجريمة• ت ؤ، الوقؤع ليجئه الرأة؛ هده كيد صرف، إخوته كيد صه اض صرفج ما وبمثل والفاحشة. 
العزيزافه إل الفرار يريد البابح إل متجها منها هاربا يوصفح نفر فقد لذا تعال؛ ف محانمى عبئ يومه 

-٦٢٤-



يوّمذسورة 

شدةمن ائشؤ الذي حلفه، مى بقميصه وأمسكت اليابؤ، وصاك٠ حش ذلك،، من تمتعه به ولحمت، الخيار، 
الثواية،محنة فانتهت، البايج، عند زوجها وجدا الفاشلة الحاولة هذه أثناء ول فعالتها. وسوء قيضتها، 

ها،نفوئوئ الضحية عل الفضيهحة تقالي، أن حاولته زوجها رأمتؤ وعثدمأ بالحمى. الأمر محنة لتبدأ 
أوبمديث،الجن، ق تجبس أن إلا فاحشة بزوجتك، أراد من عقايتف ما بالسؤال: ميادرة باحتيال، فقالت، 

العياب،؟أقد 

نالك،ْع يفعل بأن هم اهو؛ يوسم، أى ْته يقهم قد الكريمة الأية هذه ررفناهر النمقيهلي: الشيح قال 
الفيئا الوقؤع من واللام الصلاة عليه براءته ثص العظيم القرش ولكن منه، به هي جمنر ما مثل المرأة 

أمابه. إبليس واعرافج ، له؛،J3Uاف وشهادة بالسآلة؛براءته، ئعلق له مى كل شهادة تق حيمثؤ ينبغي، 
بأنهيوسم، جرم أما والشهود. والنسوة، وزوجها، والمرأة، يومه، فهم: الواقعة ئتلى؛تلك، لهم الدين 

ثادرن،آكجقأح4إلةؤ وقوله: ؤهمئودئيىصي(ه قوله: ق تعال فذكره المعمية تلك، من بريء 
نودمحصصمهءةس،صلميمؤثمن ؤ للشوة: قولها ففي بدلكه المرأة ، اعترافوأما الأية. ه اقي يثايدعؤنجا 

قوله:فقي المرأة زؤج اعتراف وأما ^٠ -ثاثءصآلأ<آئأزودته>عى وقئ؛ وقولهات 
ولةد.هثئإمءيم«.ؤ تعال: قوله عل الوقوف محن ولهذا ه؛ ؤثال،لقث 

هيفقال: تعال باش مستعينا بوقار، ه نفعن مدافعا الكيي.، ذللتج عل يوسف، ذللث، فرد —٧٢—  ٢٦
منمؤ يوصم، قميص كان إن فقال: بيتها أهل من عاقل عائل شاهد شهد ثم ذللئج. إل دعتش التي 

وهومنقولها، ق كاذبة فهي الخلف، من ئؤ كان ؤإن الكاذبينر، وهومن له، امحبمامها ل صادقة فهي الأمام 
بيته.غمررت> الي الفضيحة لعلاج النصيحة لهذه زوجها استجاب، وقد الصادقن، 

أحدصدق عل الدالة الواضحة بالقرينة الحكم لزوم الأية هده من يقهم ٠٠الشنقيهلي: الشخ قال 
براءةعف القرينة الاستدلال؛تللث، تسليم مغرض ز القصة لهذه افه لأة الأحر؛ و'قنّبج الخصم؛ن، 

واضحدليل الألم، من مشقوقا القميص كون لأة وصواب؛ حمح، ذللث، بمثل الحكم أة عف يدل يوسم، 
حلفه٠٠.من نحان،؛ه ؛؛نياكانت، عنها، هارب أنه عف 

لامرأتهمجوبحا وقال يوسم،، براءة من تأكد الخلف، من شؤ قد يومفج قميصي الزؤج رأى فلئا — ٢ ٨ 
إنوالخلوة، التخهليط ق معلث، ساهم ومي أنت،، مكرك من المدبر الأمر هدا إن عقوبتها• ؤ، متساهلا 

لتو؛ة يوش عن يل''قر لر لما ارلهدا تيمية: ابن الإسلام شخ قال كيرّ• شر لبرني ث للتخلص 
الةالقصة((.)ءذ٠اج تللت، أصلاق لريدني، يوسم، أن عف دل، العزيز، امرأة قصة 

,٢٠-



يوسفمورة 

تلزوجته لقال ييتركه، حمل  ١۶سكت بأن يوسف فآمر فتور، بكل الفجور تخ زوجها وأراد " ٢٩
وافرائكأامنلتك ل الخاطين من كتت إثك اطه، من الغمرة اطلي 

^U3L_،V^الفوائد 

والابتلاءات.زمن ل والثبات والفتن، الإغراءات والصمودأمام الحن، عل الصر فضيلة — ١ 
ونجاة،عصمة فالعالم الفتن، وبروز ا-لثهلومب، اشتداد عند ولأميها وقيمته، العلم مكانة بيان ٢— 
وارتقاء.ورفعة 

الحرمات.انتهاك ق الوقؤع إل يودي الحرمات عل المر دوام فاق البصر، عض أهمية بيان ٣— 
معهؤصحئا الايات هاوْ فاة البيوت، داخل ولاصيها الغرائز إثارة ق مسج الاختلاط أق بها ~ ٤ 

منالبيوت أداب مراعاة من فلابث. عامة، والجتمع خاصة، الأسرة ق خهلورته عن وأفصحت، ذللشر، 
التفلر.وقفول والحلوة الاختلاط ومخ والحجاب،، الأسدان 

الامتياز.فصل بيان ه- 

عتهويعبر الحدمث،، يصور الذي الرفح، الأدب بهيا الراوية عن حديثه ق القران مموالأصالوب ٦— 
بيان.وأدق، عبارة بألطف 

ليقابلالعباد، وحقوقا تعال افه حؤ ومحفظ الأعراض، ويصوذ والأمانات، الخرم يرعى الومن ٧" 
m؛.يوم، ك،افعل بالإحسان، الإحسان 

والعلن.ر الق وعلا حل وتقواْ حال، كل ق تعال افه مرائة ٨— 

والد.مم،العهد ورعاية الخرم، وصيانة الفتن، من سبحانه به والاعتصام هق باطه الاستعاذة وجوب — ٩ 

منه.وهداية تعال اش من توف؛وا والهلهر فالعفة اكعم، واستحضار 
ولاترخللفضيلة، بالا يلقي لا التي الجتمعات ق التعفف، للشاب عمئ نمويج القصة هذْ ق — ١ ٠ 

القصور.اء نمن القانتات وكيد الحناء، الرأة قتتة من ه تق١^^^ يوسم، صان كيف، راية، لها 
-هااّتثث. حض العزيز، امرأة من وقع كها صاحبه، من وممثيه علبته، من والتحا.ير الهوى، دم — ١ ١ 

النبوة،بأنوار المتتير العقل صاحب، العصوم، اتمحقوفهوالنبي يوسم، أما لهواها، أمحيرة فآصيحت، الهوى، 
الهوى.عن ه نفصان نئا ورفعه اش، كرمه 
وكيدهن.فتتهن من تعال باض فلبتعد للمؤمن، يعرض الذي البلاء أءذلم من اء التفتة - ١ ٢ 

ؤإيرادين.'كره، للأستهجان أو عليها، صمأ باممهات التصرج عن رروالعدول عود: الأبو —قال  ١٣
ميلهظ؛ فإئ نزاهته؛؛^8؛ كهال ولإظهار ذللث،، إل يدعو ئ بيتها فٍ، كوثه فإئ الراوية، لتقرير الوصول 

-٢٦,



محوّمامورة 

أعلق ®٥؛ يكونه سادي ملكتها غت كونه ،ع عليها واصتعصاته لحاسها، مشاهدته دوام ْع إليها 
(.٩٣ fxالمعود لأم الميم العمل )إرشاد العفة معايج 

أوالغلق، ق الإحكام جهة من إغلاقها ق ايالغة عل للدلالة )ءئمئ>( ا_ القرآل الص جاء - ١ ٤ 
الهق؛يومف لقلر ولمنها الماحية، عف إصرارها عف واصهؤة دلالة للأيواب تعليقها وق الأبواب، لكثرة 

رشدها.إل تعود لعلها إليها؛ ولأيلممت، عنها، اهويعرض فإنه ذللث، وْع منه، تريده ما إل 

ألكيد.هذا تعفليم يميد وااو«ع بامرأته، الكيد احتماص عدم ييان التاء؛ إل الكيت. العزيز ية —ن١ ٠ 

إدالر>ثهافيئثل->ث\ سعمه_اءق مسه م£وداثئ؛هاعن آمرأم،آمر ؤاآلمد,ينت بمادموه ؤؤ 
وءاثث،'ةواؤاجدومتينصكنأوهادتي<•سةأ ئى ؤأعثدق ثييىىثت,،إتيث أوأرقع فين 

عقي0؟همح،محتهثتإانظآالأ 
ؤئجننءامثْء مآ معز م يلعن عزمسؤءأساتم،لم ثردمح« ؤكي. مد يتئش خيجؤآفى ثالث، 

عؤا^قتدسثتمئ، يإلأ إثد منا أحبإؤث٠ رم،آكجث م١د او؟ 
\يجثئزآشخ سممصلكت رممعث< .؟ نألتن لنب.إمن 

."همارآوأألاثتئم ثر< ( ٠٤ئثئدا
٠الفر 

تدعولازالت، العزيز امرأة عليها: منكرات قلن إذ الدية، ق نوة إل ووصل ، ٤١٧الخير انتشر — ٣• 
فائح.وحلل حهيأواضح، ق ياما لتعتمد إثا حاله. أتنزها قد ها، لتفغلامها 
لفعلتها،دمها وهو الكرت من أنو١٤ ثلاثة عف اشتمل الذي عاجلا، النوة حبر وصلها لقل " ٣١

منيمتنعن لر لأمن العزيز؛ نمر ق زال ما الذي يوسف رزية وشوقهى وفتها، ذللث،، عف ؤإصرارها 
قيهط خاصا ا محيلهى ومأُت، دعتهى حغ، فه ومحن بجاله، انهرذ حتى ب التثلر أنس بل مقابلته، 

لتثئهرعليهى؛ تمج أن يوممإ وأمريث، كيدص، عل ( Srكيدآ بخمتا، منهي واحدة كل وأعهلتإ ضام، 
قلوحن،وأتز مرنفوسهى، الدي الفائق حاله أعفلنن ارثاقس، بنظرهن يوسم فل،ارأين يوسم،، حس لهى 

أي؛~ ض حاشا ت يزددن محتئمات غير متعجيات مندهشات ومي بالكاك؛ن، أيادبمى فجرحي قذيلى، 
هد.اما الشر، ق ينهي م الأسر حماله لأن بشرآ، القض هذا ما ~ الحلوق هذا حلقة من وثتجيا ض، تتزبما 

للأتاوكمناللأتكةقسلّ

-٦٢٧-



يوّمذمحورة 

بإن بالجن يوسف متوعدة فتتها، ما فتتهى وقد جرأة، بكل النوة المرير امرأْ يخاطبن  ٣٢
وأبى،فامتخ ه، نفعن راودو4 لمد وما له. حٍي ل عيرينتي الذي فل.للئ، ت قائلة ا-لحامحة لرغتها سنجس، 

الهانين.الأذلاء من وليصيرق قطعا، الجن بدخول متقبلانعامن به آمر0 ما يفعل لر إن وما 
يي،يفه؛ مملمت، اللاهمير التوة قيل مي، وتفاهمها اجلكيدة اصتمرار يومفه فأدرك " ٣٣

متعياتعال، إليه متضرعا ؛الدعاء، افه عل متوكلا •همعا عتهي يوش فأعرض الفاحصة، نفلراتمن 

منفيه ما عل تياو.ذئني الن.ى السجن إن رئ< يا الفض>يلة: عل بثباته مفتخرا الرذيالة، عل بايانه 
أملمكرهي عتي ثديخ ل؛ ؤإن الفاحشة، فعلة من كلهى النوة هؤلاء إليه يدعونني محا إئ أحب ضيق 

دالربوبتة،العيوب - توحيل إل لهى ق-ءوْ الدعاء هدا دل للفواحش. الرتكسن ا-بماهلين من وأكن إلمهى، 

انتهاكق الوقؤع إل يودي ^٠ ١٠٢١إل المر دوام فاة البصر؛ عص لأهمية ويناف الحيثة، آمالهن وقطغ 
الحرمامت،.

الاءعاءمح هوالسحانه إثه العمة. عل وثبته كيدص، من فنجاه دعاءْ، له تعال اطه فأحاب " ٤٣ 
والأفعال.بالأهواء العليم والأقوال، 

وميالخاتر مدا رأى ظهزث، يوش براءة وأد انتشرمت،، الفضيحة أف الغافل العزيز أدرك ونا — ٣٠

الفضيحة.ينسى أن إل السجن ي إلقاءه حوله 

والأسشاطات:المواتي 

البوصفها — العزيز( )امرأة قولجن: ضنها الكر من لوجوه متضمن النوة ®وكلام القيم: ابن قال — ١ 
الص صدورها من أنح منها الفاحشة فصدور زؤج، ذامحت، لكوما صنيعها؛ قح يؤكد الذي — باسمها 

الذيفتاها المراود وأد العلمالبة، المراودة هي وأيا زوجها، مكانة نحترم لر فهي ممر عزيز وزوجها لها، زوج 
عقيقهفتاها وأل قلبها، شغاف إل وصل حتى ْجلح أعظم ببما بغ ايث، وأل كممها، وتحت، بيتها هول 
ومتجددة«ّمستمرة تزال لا المراودة وأن ذللث،، من الثميض عل وهى والحياء، بالوفاء متصف طاهر، 

(iiUt  مكادالشطان من الالهفان /T٨٨ .)..مرق

اّككثمئهيىوقيل: الماكر. كمكر منهن، خقيه لكونه متقرآ؛ ذللثه ®وتم؛ية : عود الأبو وقال ٢" 
(.١٢٧ ص!ئيم،/ يوض«.)_ رؤية إل خلاله من ليتوصلن ذللئ، قلن إن،ا وقيل: عليها، يزأفآفشثه 

فدلكنالأمركدللث، كان إذا أي: ^j.^، شرط عن فصيحة فالفاء ه اكعبثر؛ؤثو{لمخ؛ روعة ٣" 
فيه.كي الذي 

 .٨:



يوّابسورة 

وكآماوء، العن وثنيه وثمومكانته، منزلته لثتي البعيد؛ الإغارة اسم ^ بؤثنأِل>ؤ؛ التعبثر — ٤ 
نجومأل إلا واحد، بت ق معها عيثه رغم القص فهو ءال،، إثه بل التال،، صعت، إليه وصولها أى تطم 

ربه.ق وتطمع نحيه، ذللث، ْع وهي منه، إليها أقرب ماء ال
والشدائد.الكروب، عند الدعاء أثر بيان ~ ٠ 

الصلاح.علاماتر من الفتن أمام الشامت، ٦— 
المالخون.-؛؛Jb ،،[Lفقد الانحراف،، دليلاعل ليص الجن دخول ٧" 

انشهوايته.بحار ق والنغمبن الرفن من مكانه وحال، العصر، ذللتؤ ق القصور حياة صورة — ٨ 



يوّمذمحورة 

قيلوثاد^لآخإلآكي أردىمحهزخ1ئا ئحالم٠آإلآ هاد ثثثان كآك1نن ش ؤ
^ن.ةاولأغهاممأ

أشملأمبمولاجبنؤف عقي د؛لةماث يقكئ ئق ؤو3ابجءإلأبآهاسأوهءع 
وىنةو>بمأَكاُتلثاآنيثتمكءاباءكا,لآرهي-عر'أو^أادآئعتيلأ يبمميآكيهمؤظب'ىنطن 

يتصتجيلنكرآلثاينلأثتؤثو0'وأ' ؤوهئ ءث-ناممآفاي0 قنزآش ين من أش 
مملأمنخمءإلأىU1 . وأش ء تنفنقث ص \_ 

صز\لآالأِسأترآلأ  ٦٣نلهمإإنود1تمحضثثوذأ 
يممش،يأكنيإثاهدمح،أدنآكثروليتآ»=كأرآثسلأهمتث>اوآ 

صتمىِسمصافي<0وةاد
ؤ،ثلث ء رني ذْعتقر آلث_تعلنى نث ئأيرتلكث> عنسد قده=ءقنتي تنهما يلج \قق ظن ِلقيى 

٤^ص بمي^ تجن ي١ 
\رتاكف

ذلكجن ي الخاتر بالحكم فرصي الرذيلة، أصحاب ونحيي الفضيلة، عل يوسف وثبت -  ٣٦
إليهاأحن ملط قنان الجن معه ولحل تعال• باق الإبان إل يد-عوهم مى له تعال افه وهيأ الفلالم، 

عنباأعصر أم التام ق رأيت إل أحدهمات فقال اررؤى، بعض تعبثر عن سألاته طفقا إليه، واطماثا 
أ-صْتامت،. اسر تآكل محزأ رأس فوق أخمل أش ايام ق رأيت إر الأحر: الض وقال ت. خمر لمنع 

الرديا•وتميل وأئوالم، أفعالهم ق عستون الذين من نراك رأبتا.إنا ما بضر يوسفث يا 
أحمتكطإلا الحز الهلعام من ثيء يأتيكط لا ةالت العجي—،، العلم من ءتدْ بط يوسف فبشرهم —  ٣٧

آمنتاإن ربي(، علمتي كثا لكإ سأذكره الذي الصحح التعبثر ذللئ، إليكإ. يصل أن قبل وحقيقته ؛^۶١، 
•يآقدبون؛دللن، بل بالبعث، ولا باض يصدقون لا ثوم دين وتركت، تعال، باض 

قصةيوسف، فيد.كر القثثن، لدعوة عفليمة  iJUنصيحة وزدت الرزى تعثثر عن الخواب ول -  ٣٨
لباش نشرك أن لتا يتيغي ما يعقوب، وأبي(ت ؤإٌحاق إبراهيم آ؛ائيت دين واسنت، عاشها: التي الإيان 
وعلجيعا علينا تعال اش فضل من العغليم الإيان ذللث، عيره• أو صتأ الشريلث، كان سواء تعال، عيادته 



ووّفمحورة 

والخنتالدنيا، j الطيبة الخياة من فيه ،يا الاسقامة، من إليه وومقتا الهداية، من ّه أكرمنا ئا كافة، الماس 

وأسالهم.ثعال؛أقوالهم اف يشكرون لا الماس أكثر ولكن الاخرة، ي الكريمة 
الجنق صاحبي يا الشركزت منكرأعل لهم فقال تعال، اض توحيد إل المايلن \وظ\و لمث، ثم — ٣٩
الذيالمهار بالعتلمة، ا،لممئد الواحد تعال افه أم محر، دعاها لثن تستجيب لا ءنااوةة متعددة آلهة أعياده 

صيحاته؟وملهياته لقهرْ كلها الأشياء انقادمحت، 

أوجدعملجا، نخ ولا لها حميةان لا أمإء محرد إلا والأوثان الأصنام من اطه غثر من تعبدون ما — ٤ • 
علوبرمان حجة من بعبادما اض أنزل ما وضلالا، جهلامنكم أربابا وآباؤكم أنتم وجعلتموها أصطءها، 
لياءإلا سدوا ألا عظيإ أمرآ سبحانه أْر له، شربم، لا وحدْ ض إلا ثيء كل ز ازفد الخكم U صحتها. 

الازس أكثر ولكن فيه، عوج لا الدى المابت، التقيم الدين هو العظيم الدين ذلك، المقرئ. فهوالواحد 
وأتباعه.الدين هذا حقيقة يعلمون 

لصاحبءًر يا تعال؛ بافه الإيهان إل ليجدتهم الصحبة؛ بقراية المسن الئ^ يوسمر حاطس، ثم — ٤ ١ 
الجن،من ّيخمج فإثه الخمر، لمع العشي، يعمر أثه رأى الذي أما ريياكهات تأويل إيكها الجن 
فائهمنه، العل،ر تآكل حيزآ رأصه عل محمل أنه رأى الدى الأحر وأما للمللثؤ، الخمر ماش عمله ويكون 

تستفتيان.فيه كممم الذي الأمر محي رأسه. من اممر وتأكل ويترك، سبمئشثه 
تعجبمرق العلم من رآْ وما اللكؤ، عند مشكلته يذكر بأن نجاته قأخ الن-ي ؛• ٥٤١١يوصف وأوصى — ٤٢
١الشيaلار٠ فأنى يوسم،، عن الفللم لتد؛ع الرؤيا؛  لفمكث يوصم،، حال للملك، يذكر أن اللك م ٠ 

ستوامحت.عده السعحن 

والأساطات:الفوائد 

الأحلامدالرؤمح،•أدبتأييل بيان ١" 
١الشرك من اكرؤ ووحوب، الدعوة، أولؤيايت، مأ من اكوحيد إل اكعوة — ٢ 

والقراء.الثراء ل تعال افه إل ليوعوة الفرص اغتنام ٣- 
اكالح.لقضاء بالآحرين؛ الاستعانة جواز — ٤ 

الخثر.فعل عن الماس إبعاد ل الشيطان أثر ٥- 
السلم.ضر من الصادقة الرؤيا حصول احتال ٦- 
القلروف.أصمي، ق حتى والعاشرة الصحبة حن ٧— 

تقينيفيسريوم،المحألإلرؤياالرهن.(إحبارم^^ت٠)٦٣-٨١٤- 

-٦٣



يوسماسورة 

-حم٦رسغثكيه وسح عجاف سح سعايريآْكمحن مرت أرنجامجع ثال،آلتإك،إفي وؤ 
.ةاوأأسآلإثثا

؛أرملؤنثآريفيوء آئأأقتحظم ئثؤ ويوهت متئمآ  ١٥۶آكى ?ؤأرؤئال خيخآ آاهؤآ عتررإثآو>ل 
سنثكء«ومثج عجاف مح يأْكثهى سمان بقرت سج ي، آقنا ألتبمدس وإآ يوثم 

دأدا٥-ضير'ستن سح ؛،>^>، ١١٥يتلمؤةُو؟■حمبمرنؤمربسمرقناأيغغإقآلنابج،تثه،ر 
خJةةفيبجءللأ

أؤأههنيمح؛، وفتي آلشاس بماث مه بمددإبمث،عام ئ أميق، ينامحمر0'و؟ 

ميعيأكلهى الخم ممتلثت بقرات سبع التام ل رأيت إل ومستشاربح لأصحابه ممر ماللث، وقال —  ٤٣
أحبروناوالعلطءت الأعيان أيها يا ات• يابمحتيلأت وسع خضر، سنبلات محح ورأيت صعيقة، بقرات 

تفرها.تعرفون كتتم إن الرؤيا، مده بتعثثر 
؛عال؛ن،الأحلام بتفسير تا ولمشتبهة، أحلام أحلاط الرؤيا هده فآحا؛وهت — ٤ ٤ 
هذهبتمثر أحبركم أنا نسيهات التي يوصف وصية الزمن من مدة بعد ديدؤر اللك، ّاقي ئال، ~ ٤ ٠ 

بذلك•خ؛و'في 1ؤالجن؛ ل يوصم، إل فآر<اوبي( الرؤيا، 
رؤياتمم عن أحبرنا الصدق، ق البليغ أيها يوصفت، يا ت له مثحييا حاطيه يوسم، التقى وحيتإ — ٤  ٠٦

يابسات،متبلات وسع حفر متبلات وسع مهرولة، بقرات صح يأكلهن سان بقرات ٌح رأى مى 
وءلمائv.ضتلث، ويد-رؤون تعبيرها، يعلمون لعلهم فآحثرهم؛ وأصحابه الس إل أر■؛ع لعل 

٠٢١لصاحبه يوصم، ، ١١٥— ٤٧ فابحد، متتابعة ستين سبع تردعون إثكم الرؤيا- هده تعبثر ! ١١
عنممنمما قليلا إلا الأفات، من، عليه للحفاظ سبله؛ ق فاتركوه عام م، ؤ، الخبوب مني حصدئم 
سام.

ماأهلها يأكل، القحهل، شديدة أحريي ستين سبع الخصية السح تين الهده بعد يأل ثم ~ ٤ "٩  ٤٨
افهيغيث، فيه عام الجلبة تين الهد0 بعد من، يأق ثم القادم، الزيع لبدور يئصمؤ، ئ قليلا إلا ادخرتم، 

الثار.فيه فيعصرون الدرار، بالمهلر ااتا،م، تعال 

-٣٢.



يومضمحورة 

والأساطات:الفوائد 

والنصح.والتوجيه والإصلاح الدعوة ز الرؤيا تأويل من الامتفادة — ١ 
أومالأ،جهدآ لاتكلف مأمونة، بطريقة وحرنه القمح حفظ ز مهمة اقتمادية مسالة إل الإشارة — ٢ 

اقتصادية.عالمية حقيقة وطْ ساياله، ز القمح يبقى أن ألاوهي 
.jLuبأكثر الأثل إفادة ٣- 

بالعفو.والظالم بالإحان، ١لإاءة مقابلة ٤— 

١الأنمات ومواجهة المشكلات، حل ز وأهميته العلم فضل ~ ٠ 
تالعالمي البحث أفاد ٦" 

الخبوب،عل أحفاظ لاروالأ،السث، التقنيات أحسن هو سنابلها ق الخبوب بإيماء التخزين آة أ~ 
الزمن.منها ينال، أن غير من نابل الداحل ايحفوظة 

فيها.والتهلور النمو، طاقة عل محافظة الحبوب، لاستمرار القصوى المدة مي سنة ( ١٠مدة)أق بؤ— 
بعدالومت، مرور البروتينات،ع من /' xyية بنكميتها تتقلص نابل المن يمرل، التي البدور أف ج— 

واحوة.محننة بّد X* ٢ ٠ وبنية متتين، 

المحزنةللحبوب، بالنية للإنبات اينفوقة والسرعة الفائقة القدرة أثينتحتج الإنياتية القدرة دراسة أة د~ 
(.littp://quran-nix^ni/container2.php?fun=ai^)ا5ا نابل. لاق 

اوصررزيااس،؛يوش ^بمن)ح؛-بم؛(إحبار ٧- 

-٦٣٣



يوسماسورة 

ممناثادآلإتنمح١فيمح
ماهي حس مسهءكتنى عن ءومص م؛ددن إد هادما محأ?0؟ رفمبمنل0 

ّ؛ئين عقو علنثا 

آكتنىإن مّئ اظ زتآ آلوهن. لأ؛بموىةر أقث تأن أي أثم آم ؤ أ .
د١٠فني^١^٨ ^ثينه مارح؛1تّرؤأإن ألقوءإلأ 

هعيرو؟ حفيفي ^J؛J،^؟ بجن ٠ دوم أ^ 
التمثرت

يوشإل اللك رسول جاء فلثا بيوسف، يأتوه بأن حاشيته ممر مالك أمر ذلك أجل من — ٠ ٠ 

عل^٥^^ أن منه واطلب الملك، محييك إل ارمع ت براءته إظهار قاصدآ يومحف قال الملك، لمقابلة Jادعو٥ 
وتدبيرهى.بمكرهي عليم ري إق ذلكا؟ محبته وما أياديس، جزحى اللابير النسوة قمة حقيقة 

شأئكىما وٌأدىت العزيز، امرأة »ع اكسوة وامحتدعى يوش، لطييؤ الالك< واستجاب — —٢٠ ١٠ 
^^،•به؛ هيامهن ذكر وتركن يوسف،، حال عن ميتورآ جوابا هأجيم الفاحشة؟ إل يومحمط دعوتي حن 
بثراءمحس،صرح إبمام الجواب هدا ول يشينه• ثيء أدنى علميه علمنا ما ليوسمؤ، وتنزيها تعال، يافه عياذآ 
فتنتهحاولته الش فأنا جلثا، الحق ظهر الأن قاتلةت الكثار بالمكر صزحتح لذا العزيز، لامرأة صرح واة|ام 

لر\ي موكدآ علما العزيز زومب ليعلم الصرح الاعتراف، ذللمثه نمه. تثرئة ق لصادق وإيه فامتع، بإغرائه 
محونونالذين مكر تبمدي لا اطه وأن نح، لر الفاحشة وأن عني، غاب وهو علميه، الأمر باحفاء أحنه 

الأنطُت،.

العاصي،بفعل لماحبها الأمر ممرة النفس إ>، مهللقا. نفي أور وما بقولهات أيضا واعترفته — ٠٣
م■رحيم ذنوبمم، م، للتامحن غفور ريا إة العاصي• فعل من بجْش الله رحمه من إلا 

يليقالذي المقام ل ؤيضعه يكرمه أن أراد ظلم، تمد وانه يوش، براءْ من الململمثج ئق أن وبعد — ٥٤
حضرفلئا بالعرير، صلته ؤيقطع له، القربتن الثورة أهل من ليجعله إليه- يوسف، بإحضار الملك فأمر به، 

ومؤتمنعالية، مكانة ذو عندنا اليوم ائك قائلات وبسره وتمطثثه، هصله وعتفث٠ ميامحرة، اللكا كلمه يوش 
علكل،محء•

المحاقفلهأحن لأن ممر؛ أرضن أموال حراتن عل واليا لجعلك، أرجوأن للملكت يوض وقال — ٥ ه 
شأب.يصلح ها وأعلم علي، 

-٦٣٤-



يوسمامحورة 

ؤآ-ن،>1ىوةولهت يوسف سؤال وأما الّ؛ي.، ذٌه ققد الولاية ّسوال ®أما ت تيمية ابن الإسلام شيح قال 

ويرفعالناس، محن ؤيعدل اش، إل يدعومم أن إل طريقا كان فلأيه عياده؛ -تمحقي 
(.٥٦٤المرية )عنتمرالفتاوى معاونه«. يكونوا لي ما الخير من ؤيفعل الفللم، عنهم 

والأسشاطات:الفوائد 

•الخق إل للوصول الخوار فضل - ١ 

الثللوم.عن ١٠٧^١١لرير الحق؛ وفول بالذنب الاعتراف فضيلة ٢" 

هنفي علم ص الإمارة ثوي طلب جواد ومنها ى-را'ت،، من يمتلكه بجا الإنسان وصف جواز ٣- 
المس.تزكية دون ذلك، عل القدرة 

أيضا.و؛صالةه يوٌش، عل يكذبها المرير امرأة اعتراف ~ ٤ 

jولولتت »... قو: يقول العض هذا وز والشات، الصبر ز الأمثلة أريح ص يوش صرب ٠- 
(٣٣٨٧برقم الأ؛-اء- احاديث كاب - ه ررض؛ ص ايخاري، )صحح محآجثته،ا• ال"اعيى أناف ثم يوسم، لث، ما الجن 
يوشس الرفيع الأدب هذا قابلت وقد وتعمقا، تأدبا العزيز امرأة بذكر ^^؛ ١١يوسف يصئح ل؛ ٦" 

والطهارة.بالعفة اهيء ليوسف والشهادة صنعته، بجا بالاعتراف القص 

الأرض.وخزائن الأموال، عل حديرأبالأمانة كان الأعراض، عف آمينا كان مى ٧" 

-٣٠.



يوسفسورة 

ولأقآّيعمنيئآء جاتيحت1ثا يقؤ ينيا-صث سؤ1 كك.إكمةثاِلعمش وؤ 
بجثشإ-حوي ثبمتاء أنو" يقتميا محكامأ ءانؤأ متر - ألققن،' ا؛©؟م-ن؛ن لجر 

ننلإ1؛ئأآلألم هالآنوفق %هاتيبم عثوثو'دلثاجمرلج هث وم ثتيهتِ ثد-ْؤأعثمح 
ءنبآىبجئيرن؛؛©؟دلإ' لأسف وأ" ^ت<وأئاوآمحتين 

0تمةمآإدالتلهثِ ^^^١^٢ ^^^١^٥٣^^ادكشي و؟ قثعؤف أمام عنه 
فيكات\كالإلإصى

 L_،سمحأومحيوؤإياثث'دثغهلوين ديكتل »؛
لأأأف>ن.ه

اكشسهرت

مصرأرءس ق وعرة سلطة له جعلنا المحن، من بإحراجه يوسف عل أنعمنا ما ومثل "٧٠"  ٠٦

ولايشاء، لثى وفصله نعمته يمب ص^ده، ي مال الثه شأن وهدا الاٌص. لمصالحة يشاء كيف، شي يتصرف 

ياضللموتن الفاني الدنيا ثواب من أعظم اياقي الألحرق ولثواب صله' أو قوله ق أحسن س أحر يصح 
له.المتقن 

الطعام،مجتها ليحليوا اكحط؛ أصاثمم حين مصر إحوته قدم ثم المال، ولأيه يوسف وسلم ٦— ٠ — ٠٨
ماوإعطائهم بتكريمهم أمر وقد الفراق، عهد لهلول يعرقوْ وب إحوته، أقبمم فترفهم يوسف، عل فيحلوا 

محرومم أمحهم من أحا لهم أئ وبلغوه :م، اكش حن أحارهم علم ئد دكان الطعام، ثراء من طلوا 
لكيببالكيل؛ والوفاء الضيافة حنن ودؤرهم ورعيهم إحضاره، متهم فطي—، — شقيقه وهو ~ معهم 

يقربهم.ولا لهم، الطعام كيل يوهف، فإله إحضاره، عدم من وحيرهم بإحضاره، سرعوا 
٠به أمرتئا ما لمتفدون وإئا معنا، لرسله أبيه؛ من ق ّستجته. ت يوسف، إحوة قال " ٦١

لكيبرآ؛ أمتعتهم ل الطعام من أحدوه ما ثمن اجعلوا الكيل؛ عل القائمثن لماله يوسف وقال — ٦٢
عطائتا.ق طمعا إلينا ليرجعوا لهم؛ إكرامنا ويقدروا أهلهم، إل رجعوا إذا بضاعتهم يعرفوا 
قم،العرير بإكرام وأحبروه ، استعطافا الأبوة يشس—إ حاطيوه أبيهم إل يوسف، إحوة ربع فلعا — ٦٣

إرسالهوطلبوا به، أمحروم الذي أخوهم معهم كان إذا إلا التقبل، ل الوال بالطعام يكرمبمر لن وأنه 
مكروه.أي من حقا له لخاففلون وإقبمم وافيا، الطعام عل ليحصلوا معهم 





يوّمجسورة 

إقألمرذلتا لضنعثهن محتديإ تثعهمِ فشمأ لثا ؤؤ 
أمحلا.مة.ئدت ثن ذه محت َكل نئزدَاك نمموص ممن محت اوأ ثأث 

مائمد، ۶٥٢منتثهتِهالا هنآ.؛ارم يم ظتيك>آشقآشمبجء^أنبمائ ■ْئصي؛ ت،ثًًقم 
ينقرث\آس أ؛فيعكم وما مآدخلوأير،ألأسمتثنمذ ويْد وجالا.؛شغالأعحؤأصباس 

أمتئمحنق مى ولثادحوأ و؟ نهقي مكنت عقم قي آ-لققلمإلا إن هشرع 
لمالمو■علم ولدم> دصنها سمنمموُب ؤ، حاجة إي _g من آئو •ممتهرتى يعي دكارثت> تا أمهم 

هادأ-كثاه تاومحق>إقؤ يرسمك> وثنادخاوأعق ؤ؟ لأثنثشض د=كرآلنايى ول1ةئ عتقه 

ي٢^٤١^ حمد قثهازهث؛ جهتثم أو؟ةدثا ثثوذى يكازأ ^١ ئبمثغش هلا أحؤلئ أئأ إؤآ 
محذوه.مو3.ق)أ \فتام وث4اثزذئ محوتمَلآنَ ثم 
أثدعنشرما^_وأمآمءربت.ثالإأمقد  ٧١٥

اسضلأ0ةاوبجؤث
نحزى'آلفسثرك.هنثوبمَةثإش تيإ؛بءئهز 

الضر:

فعاودوالهم، تكريا إليهم يوصف أعاده وقد المامة، ثمن بوجود هوجئوا أوعيتهم ضحوا وئا -  ٦٠
نمنهذا الكرم؟ هذا من أكثر نريد ثيء أي أبانا يا بلهلف: قناطيونه الهئوأ يعقوب، أبيهم إل الطال_، 

الصحيةبمذه فتزداد معنا، صرصله الذي أخانا ونءحفظ لأهالما، بالهلعام وصتأق إلينا، العزيز زده الماعة 
العزيز.لرغية نليه فيه لأة عليه؛ ا-لحصول، وهوسهل الزاد، من بعير خل لأخينا 
ومحلفوايتعهددا حتى مصر، إل معهم أحيهم إرسال وامتغمن لهليم،، بجواب أبوهم -فأجابيم ٦٦

قالءلل_، ما عل اض عهد أعطوه فؤا نحليصه. عل يقرروا فلا يئلوا، أن إلا صافلآ يزدوه أن تعال باض له 
شهيد.نقول ما عل اش لهم: 

بابمن ممر بلد تدخلوا لا أبنائي يا هم: أنفحفظ ثزؤدأ السؤة، برجم مستععلفا حاحيهم ثم —  ٦٧
منشيئا هغ.ْ بوصيتي عنكم أدفع وما أوغيره، العين أذى من خوفآ متباعدة أبواب من وادخلوا واحد، 
علالتو'كلون فليعتمد سبأءانه وعليه ^،، JJويه اعتمدمتج، عليه وحده، له إلا الحكم ما تعال، افه قضاء 

افت٠ال٠

.٣٨,



يوّمحّورة 

منالدخول ذلك ليشمهم كان ما أبيهم، وصية حب هتلمة أبواب من دخلوا مصر وصلوا ولما — ٦٨
وإقعليهم، الأنظار لخيس، دثعا بما أوصى يعقوب، نص ز عليهم شفقة كان ولكن عليهم، اش قضاء 

يعلمونلا الناس أكثر ولكن الوحي، بواصطة عثئتاء لما الدين ق وفمي وامح، علم لذي القهخ يعقوب 
أنبياءْ.به افه خص وما ذلك!، 

أنامرآ' له وقال متهم، عقلة ؤ شقيقه إليه وصم ءتدْ، أنزلهم عليه جيعا يوّما إخوة دخل ونا — ٦ ٩ 
الأذى.من بتا يعملون كانوا لما نحرن فلا يوش، أخوك 

الإناءيضعوا أن عثاله بعضي أمر الإبل، عل الخيرايته وحملث والزاد، بالودنة يوش ذيلهم ولما " ٠٧ 
ًاحللرحيل تآميوا ولما بذلك. أحد يعرف أن دون خفية، الثميق أخيه ٠تاع ق للكيل يتخلم الذي 
حقا.نارقون إنكم افرين المالإبل أصحاب يا ضاد: 
 ١U ~ اتفقدونه؟ الذي ما النائي: إل متوجهون وهم يوض إحوة قأل

الهلعام،من بعير خل مقدار عئضره تى ومكافأة به. يكال الذي الللث، إناء نفقد التائي: فاحاب — ٧٢
الكافآة.ضامنلهن0 وأنا 

جئناما صابقا، لتا محرفتكم س تحققتم لقد براءبمم: موثدين سبحانه باق يوش إخوة قائم — ٧٣
أيرق، مى فينا وليس الإفساد، أجل من 

منالراءة ادعاء ل كاذبين كنتم إن عندكم السارق عقوبة ما يوصف: لإخوة المحاورون قال — ٧٤
رقة؟ال

عاjبامثل مته. ترق لمى مملوكا ويصير ثحلأئ أن الللث، لإناء السارق جزاء يوش: إخوة قال — ٧٥
بالرقة.الثلال؛ن نعاقب الاسترقاق 

والأتاطات،:الفوائد 

الاس.أقرب ولومن الهمة، الأمور ي المؤكد العهد أحذ جواز ١" 
سال.افه عل اكوكل يتاق لا وأيه الأذى، من للحدر الأسباب أحد ٢- 
الحذرلأبمًيسسر.بأن الأمان ٣- 
إنفاذه.من يتئكن حتى للخثر التخطبد كمان جواز ٤" 

عقوبةبحد الإسلام نسخه وقد إسرائيل، بتي شريعة ق ئقدم ارق للممته المسروق استرقاق ٥— 
رقة.ال





يوّمذسورة 

حبعنده اللك إناء وحدنا الذي غثر أحدآ نأحد أن تعال باق عياذا ١^٥۶^ يوسما قال ' ٧٩
الريء.عل العتدين من ئ طلبتم ما قعلنا إن قاتما شريعتكم، 

أحوهمفقال بيتهم، فيإ اال٠شاورة حلوا الرجاء، قبول من وينموا الأهل، منهم اظي همؤا ٨— ١ — ٠٨ 
بيومفج،عيركم ذلك، قيل ومن أحتكم؟ برد دييقأ عهدأ أباكم أعطيتم قد أليس عليهم' متكرآ الكيثر 

دمالرئ، من أخي ينجاة ق تعال اف أويقخي منها، بالخريج أب ل يمح حتى مصر أرض أفائق فلن 
إنأيانا يا الأبوة: بقرابة حطابكم ق متلهضن له وهولوا أبيكم إل أنتم ارجعوا الخاكم؛ن• أعدل سحاته 

أنهعلمتا وما متاعه، ق الملك، إناء رأينا إذ علمتا، إلا؛يا نشهد نا ولّرق، فد يوسف شقيق ا؛نلث، 

رده.عل عاهدناك حين سيسرق 

زذللث،.لصادقون وإسا حديث،، ما حقيقة عن معهم حثنا التي والقافلة ممر أمل واسأل — ٨٢
ريثث،بل ،، ^١٧الأمر لمي عليهم: منكرآ لهم فقال الحرن، بالخم قجعوه أبيهم إل رجعوا دثا - ٨٣

حنعلا جيل فصبر بيوسف. المايقة المكيدة >_، اللاحقة؛الشكلة هذه لأن حهليرآ؛ أمرأ أنفكم لكم 
يالحكيم بالأحوال، العليم ص إيه الثلاثة. أبناش إئ يرد أن اف عى افه، لغتر معه شكوى ولا فيه 

والأقوال.الأسال 

والاسساطاصاكوائد 

منزلةرغ ي غثرْ، عل الدنيا ق يشاء مى منازل سرغ اف أن تقبل مإخار ( )٦٧الأية ق — ١ 
اليبء.يوسف 

سيئا.كان إن مشرؤح وغير سيلا، القصد كان إن مثرلغ الحيلة إل الإنسان لحوء ~ ٢ 
لهم.ونمره يأنبيائه ورعايته اض لطف، ٣— 
و>نفاودت،درحامحم.العلياء، ورفعة العلم فضل ٤" 

إّرامحل•م مح، عقوبمها لها الرقة جريمة ْ~ 
تعال.فه والحكمة العلم صم إسامت، ٦" 
الحنة.اثتثّائ« أن بعد القأووساته صريعقوب ٧— 

.٦٤





يوسماّورْ 

الذيتذكرون هل ت عليهم وعاتأ لم مواجها لهم قال مقالهم، وشخ حالهم، يوسف رأى يلئا ' ٨٩
ماتفعلون؟يعاب جهلكم حال وشقيقه يوسم، يأحيكم فعلتموْ 
قدشقيقي، وهذا ،، يوسفأنا نعم قال- إ حما؟ يوسم، أنت، هل وْسبلرين• مئدهشخن خآجايوه ' ٩٠
المحن،عل ويمر نواهيه، واجتام، بأوامره اف يني مى إي*" وكرامة• بملامة فجتعنا علينا تعال اف مصل 

وأفعالهم.بأقوالهم المحنى ئواي، لايضح اض فاق 
ارتكبنا.بإ انمي كنا ونحن علينا، افه هصانم، لقن. ت٠الت ياف فأقموا ' ٩١
لكميغفر أن تعال اف وأدعو اليوم، عليكم تأنيب ولا عثب لا ^٠٢؛ مسامحا يوسمر قال '٣٩' ٩٢

حذوالجم: قال أييه بصر فقدان عرف ولما ذب• من تاب لتي الراحمغ، أرحم بحانه وهو ذنوبكم، 
•بميعا.أهلكم أحضرواإئ ثم بصره، إليه يرجع أبايعقوب وجه عل واطرحوه ْذا، قميصي 

والامساطاصالفوائد 

للاحرين.والاعتذار ته بالذن، الاعتراففضل ١' 

الضر.لكشمه إلافوحده الشكوى ٢' 

أساء.عمى العفووالصفح فضل ٣' 

١اش رحمة من اليأس جواز عا"م ~ ٤ 
لأبيهم.القول إغلاظ ق يعقوب حهنأأساء ه' 

الممحة.بعيب والنحة الثئ.ة، بعد المتج ' ٦ 

٤٣-



يوّمذمورة 

أر|متدنيو؟ئؤاطقيزلا ؤثف ييح إؤثح_د آبجيم — ءآث— شدي«آئو لث1 وؤ 
ئ[ذإ\آ؛أيرأردثبمبم؛را ؤنهوء عق أهئة حاءألثي ج^'هدثاآ0 ضهيكى ش إلك 

هادُو؟ حطث؛ن - آسثثغزهدؤبنآإدا'ئ مآيتد،زى'و؟مافيأكأا، منآئي دلة ل==فمإؤا 
ء١وعءإقهآيري،محثثثادظوأؤبجيش لأرهمآكئورأنيينز'وأر ^ز>دتثعفئصا 

ؤئادكأتسجدا ^^محضآد-ربج،ؤخثجأكُ ?ؤ^؟ آس"ءام؛\0 ممبمر^ وهادآدحنيأ 

تندم وثآآ ١^^؛، من لصه ؤآإد ثصس رمن حما ^^١رق ٠٠٢مد-مد ثز رءيى كدائأؤة 
وآيمييشقات1أبم زف بمدك ئ آص 

ؤ،وإؤع آنت وآلأرني_< هاطرآلتمتزت تآو>لآآشادث من ؤعلسى منآلمأ\غ< ءاتبتى ')و^؟رلبقد 
هُ؛©؟ ثاكظجتي، وآذ>ني مميىس1ثا وآلاختؤ آليتا 

■\ر الف

لأئمإق ت معه لثى اليؤ؛ يعقوب قال يوسف، قميهس ومعهم مصر أرصي القافالة غادرت< وى — ٩٤
الخرف.إل بوى وتنتتفهوي، آن لولا يوسمط رائحة 

*مر،يوش أن باعتمادك القديم ق تزال لا إيلئ، تافه ذلاائ،ت مشعدين ة بغث. ءأحابوْ — ٩٥
وستلقاه.

محتارحايوسم،، بسلامة ْبئرآ القميص، حاملا البشثر جاءه إذ القهأ يعقوب قلن نحمق ولقد — ٩٦
ينحلأجد إن لكم أقل ألر ت عنده حصر لئى وقال القمح، شدة من مبصرآ فعاد أبيه، وجه عل القميص 
تعلمون؟لا ما اطه من أعالم وإرٍر يوش، 
واعترفواافه، غم يستغفر أن إليه يهللجون معتدرين، يعقوب أبناء فآمل —  ٩٧
الرحيمالتاسين، ءبادْ لدتوب الغفور هو إيه سحاته. اطه من المغفرة لهم يهلل_، بأن ووعدهم — ٩٨

م•

إليه،لقربها أبويه إليه صم مصر، لحلوا هلثإ يوش، قاصدين مصر إل وأهله يعقوب ورحل — ٩ ٩ 
مالقن.مهلمئتين امتثن ممر ل يقيموا أن ودعاهم 

نحيهعثر الأحل. والإحوة الأبوان له وسجد لهط، توقيرأ بجانبه ملكه مرير عل وأمه أباه ر وصل. — ١ ٠  ٠
إلاالجود بجون فلا ثريعتنا ق أما ثريعتهم، حاثزأل الجود هدا وكان — عيادة لا ؤإجلألأليوف، 

عليكوقصمتها رأيتها، الش الرؤيا ير هونقالجود هدا إن له؛ مد.كرآ أباه يوش وحاءل_، — تعال طه 
-٦٤٤-



يوّمذمحورة 

منأ-محرجض حن العظيم يإحانه عئ ثمصل وقد واسة، حقيقة رب جعلها ئد ط0وذني.< ق ئل من 
يلتفربا إة إخوم• لمحت بيتي ليمرقا الشيهلان؛ دسوس أن يعد س ايادية س إث يكم وجاء الجن، 

والأفعال.الأهوال ي الحكيم بالأحوال، العليم ّسحانه وته ثاء، لثن التدبم 
الرؤيا،تعيثر س وءلنتني ممر ْالااثإ من أعطيتي ئد رب يا تعال: الذ إل يوصف ثصثمع ثم — ١ ٠ ١ 

علثثي والأحرة، الدنيا ل صآل ومتول ناصري أنت، وْجدعها، والأرض الع السموامته حالق يا 
الأنيياءوالأوبء.س بالمالحن وألخفي U-^، إل حيال j الإسلام 

والأسشاطاُت،:الفواتد 

يعقوب.لأبيه وماJييى عليه، اض ص ونعمة له، معجزة رؤيايوصم، نحمى ~ ١ 
تعال.إلاض بجون لا مزعتا ل فإثه الشراع، بعمى جائزأق تعال افه لغتد الجود كان إذا ~ ٢ 

المحأو.يوصم، قميص رائحة غؤ عندما الى8 يعقوب زدبصر معجزة تقرير ٣" 
تعال؟اض رحة س اليأس حرمة ~ ٤ 

وكرمه.نعمه عل تعال فه الشكر ٠~ 

مصرءق وبئيه يعقوب استقرار ~ ٦ 

وتوقثرهما.إليها، والإحان بالأيوين، الإ فضل ٧" 

٤٠-



يدم*رئة 

وتآ?وأ اذق؛" ئإلإ أنتم أجممأ إي لز-ثإم وماَغش قذى ١٠مجمه آلتب أباء يى تلك لؤ 
ئرقثليثيذآجرإذهوإلا أو؟ومائتثثهزعثه يثؤبمبجث ولو->ربمت أْ==فمحأداس 
يؤمنوأر مصو0 عما عقتا يثثمحث دا'لآرص0 آلثتو؛ت ؤ، ءايؤ نذ وأرْكيا 

تنعاوا»إااشأوؤئلم\ثظيختهقخؤآ'قظبممعنث ؤ؟ محئمقنيخف ألكرمياشإلا 
^^،ثتبمث١شوحأتأ

ئسترمحأأمز ثنؤ،آلهمئ قذ مَمحآإقيم لآجارذُ ث-إك-إلأ ين أرس-لثا وتآ أو؟ مذآلعشمكتُى 
أملأ\دمأأ ؤدنزمكث - ىهنثوثارآٌرق اقبجاين عنمه منعلثؤأيكجمك ؤذآ'اني0 

وثتُمندثآء هقى همثتمثآ -جثآء يظذءوأ قد أتم وحلوأ آلثثد أنتيص اؤ؟ تقون 
ماَةاز،-حدثاينشيليملآلأنتف عتم تصم كدَكارثثيى \لمم|لإدا)وأا عيآلسيِ دائنا يذد 

هؤ؟ محوي طفيمحؤيخىلأمهمحب م،صمح صدصآمحى وكيهن 
٠\ذغسؤ\ر 

—الرسول أبما — يه نضرك عظيم شأن له الذي الغيب أخبار من الرنة النبأالعال ذلك ~ ١ • "٣ ١ • ٢ 
النا'صأكثر وما عليه، يتامرون وهم ييومف الكيدة أبرموا حين يومف إخوة ْع حاصرآ كت وما وحيا، 

•للث، تصدمهم عل حزصت، ولو يمصدهيالثؤ، 

وموعظةمدى القرآن هدا إى تأخذه. أحرآ وتلاوته القرآن تبليغ عل قومك من دطاو_، وما — ١ ٠ ٤ 
أجعغ،•والخن للإنس 

موايثهالق مشاهدة ووحداتيته الخالق عظمة عل ١لx٠امح الكثيرة الكونية الآياءّت، من وكم " ١٠٥
.١١٠يأبه ولا يثد.بر ولا يتأمل لا منهم كثثرآ لكن يشاهدها. فالكل أحد، عل نحفى لا والأرصن 

فإقؤمغيره، افه مع أشركوا إذا إلا به المكذبين افه آياُت، عن العرضين مولأء أكثر يصئ.ق وما — ١ • ٦ 
الرازق.هوالخالق افه بأن يقرون 

نحتاحهمافه من عقوبه الكد.؛ون مولأء أفامذ ت لهم موبخا الشركين هؤلاء عل تعال النه بمكر " ١٠٧
بذاك<؟لامحسون ومم فجأة القيامة أوتأتيهم حيعا، 



يوسفبّورة 

علإليها أدعو وسقي، طربمي هي بحانه افه توحيد إل الدعوة مذه لهم• الرسول أيبما قل " ١٠٨
لهوأخلص وعفلمته، حلاله يليق لا عئا تعال اف وأنزْ بسنني، واهتدى أطاعني دس أنا راسخة حجة 

شيئا.يه ولاأشرك العيادة 

أهلمن وهم يالرالة، إليهم نوم ملائكة، رجالألا إلا — الني أييا — مللث، من أرسلتا وما — ١ ٠ ٩ 
الكديةالأمم مصايع فيتثلروا اف، أرض ق المشركون هولأم يجز أفلم غيرهم، من أعلم لأئم الخواض؛ 

للدينالفانية الدنيا منيع من خثر اليائية الاخرة الدار وثواب والدمار؟ الهلاك من بيم لخل وما السابقة، 
الخق؟اتياع تعقلون أفلا رببمم، امحقوا 
يئسإذا حتى عاجلا، النصر يأتيهم كان ما ةبللث< الرمل فإف اش، رسول يا النصر سنبْلئ فلا — ١ ١ ٠ 

شدةعند وعوننا مزنا أتاهم وحدلوهم، ثدمحوهم، قد قومهم أذ وأيقنوا قومهم، إيإن س الرسل 
دف^عل أح^• يى|ر ولا والمومتن، ازمل من محشاء من ونئقل• الكديين، من نشاء من فئستأصل الكرهمب، 
ايمحتدين.عن الرائعة العقومحة 

العقوللأصحاب عفليمة موعظة المكيين بالأمم خل وما المرسلين قصصؤر ق كان لقد ق-،ا " ١١١
بميما لكل وبيانا الكتب،، س قيله لما مصدقا أنزلناه ولكن تحلق، كلاما القرآن هدا كان ما السليمة، 

تعالباض للممصدقين الداؤين ي ورحمة الشياطين، ضلال من للبشر وهداية الدين، أمور من العيال إليه 
والرسلين-

والأمتتياطاُت،ثالفوائد 

نبوته.وسؤت، دعوته، ق ه صدق ١" 

•وهدى ونور يينة عل يدعولربه ئله■، س الأنياء هوطريت، ه الّكا طريمحإ ٢" 
الرقاد.فهو>سالأنبياءوسيل ص ٣- 
الكونية.الايات، ل اككر عن الغفلة ذم ٤- 
عظيمة.موئلة السامة الأمم مصير ق التفكر 0— 

٠الخطوب واشتدت البلاء طال وإن دعواتهم، ق للأنبياء النصر محنة ~ ٦ 
القوس.ل الرجاء وعبثر الأمل روح غرس ^١" 
البلاء٠ح ١Jعنداشتاالمر بشريان نأي ٨— 

الأيةاكساء محورة ثر تفوينظر: ه، تعال:ؤثقىشثآء قوله عند نبوي وقم، ( ١١٠)الأية ق ٩— 
(.٦٥)الأية الأنعام ومحورة (، ١٧١٠)'

٤٧-



يوصمهّور0 

يايبموا أن لابث فإيبمم بم، للمومتsن عمرة الأمور هذه قصعس ءق سمية؛ ابن الإيلام شخ قال — ١ ٠ 
•منهم® مذموحثر به ابتل ند د ييطمون بدلك، ايملوا ولايشواإذا ذلك، من موأكثر 

(.t٧٥/ تيمية ابن الإصلأم شيح ير نفريتظرت 

فالتعال، اش عتل من والتوقيؤر بالأساب، يآخذ بل له، الاJعوين باستجابة مكلف غمر الداعية — ١ ١ 

كارهون.للحق أكثرالناس 

الكرب.اشتداد عند تعال اش بإذن الصر عشء عن متقثل إخار ١( ١ )٠ الأية ل - ١ ٢ 

-٤٨



الرعدسورة 

مدنية.ت النزول 

اكاصد:

زءءالوةاته.تعال اف عفلمة بنان ~ ١ 

.وإءجاز0 الكريم القرآن عفلمة بيان ٢" 

التوحيدوالبعث.عل الكونية والأدلة الباهرة الايات إبراز 

بالقدر.الإيان تقرير ٤- 

.٦٤



الرعدسورة 

بمِصالبمتيص

ثثص،^^< ٧٥آنئنش وشر عثأنمص 
لياألائمثجعل ند ميرة٥" .برآلآربمنلآلآيني<ظؤجذقوة؛م مب

وذ ٢٥أثقؤروث كومّ لاض ٥؛، .^4< آمارإ0 آكل يثثى آثثأن ينارسمن جعل ويئدآشرت 
نحد jLoئتق متناي وعتر بي-ننان ننجل ندنغ آعنف تى ثحكت ثتجيزق تثع آلأيصن 

تجبوإن ٢٥يت-قهمى لايثب.يئري يلدش ؤ، إة آمحً؛كفيج ؤ، بمْخا عق بممنتا نبثمّل 
ألأعقدقآعَؤولإلأنيك جديدأؤبجك ■خلي لياش ولمدداَقةايرك سحب 

ه٢٥حتيوؤن'؛١٠٠٠ثمأءغاتي-تروأيبجكيت،ثبأت\في 
الم\ر٠

بياذإيرادها ل الخكمة من وأف المشت، الخروف عل الكلام القرة سورة ي ثقدم ه اثر ؤ — ١ 
الحكم.القرآن إعجاز 
أبما— إليك أنزل الأي الحكيم القرآن وهذا العفليم، القرآن آيات من الرلة العالية الايات مذْ 
يصدقونلا الاس أكثر ولكن ص، وأحكامه ص، فاخيارْ فيه، لاشك الذي يالحق رثك من ~ الرسول 

>ه.

بعدثم إليها، ئتند أعمدة غير من قائإت تع اليهليقاتها موات الرغ الدي هو صبحانه افه " "٢ 
محياببجلاله، يليق اصتواء — الخلوقات أعل هو الن-ي العفليم، العرش عل اصتوى ورممها حلقها 

بقيهمع متناز متتفلم فلك ل يدوران وهما ومصالحهم، العباد ل؛اني والقمر الشص ودلل ~ ك،اله 
الأياتويتت الحكمة، بغاية والأحرة الدنيا أمور سبحانه يدبر الدنيا، هناء وهت، إل الثارة التكواكس، 

أع،الكم.عل والحاي، إليه توقتوابالماد لكي أدلته؛ وكريم قدرته، بعتليم ١رن١ءلقة 
اججال،فيها جعل، إذ فيها، للحياة وهيأها وعرصها، ؤلولها بامتداد الأرض تثط الذي وهوصبحانه ٣- 
ذكرآزوج؛ز،ت الثمرات كل من والأبار والعيون والأمهنار الأمار من فيها وأتبتر العذبة، والأمار الثابتة، 
البشر،عن تفك، لا ثابتة لدلألأت والإتمام البيان ذلك، ز إن بثللمته. الهار يغطي اااJل وجّل وأنش، 

الخالق.قدرة عقلمة ؤيمالموا فيها، يتفآكروا لكي 



ارمح.سبمورة 

محلفةلكنها متلاصقة، متجاورة قطعا الأرض ق جعل أيه عطاته، وكريم صنعه عجيب ومن ~ ٤ 
مامنها التخيل، ومروب الزريع، وصنوف الأعتاب، بأتولع الغنية وحدائقها وثمراتها ومياهها بنياتها 
واحدةشجرة واحد أصل من منه يتستا ما ومنها اتل، كالففآكئر شجرتان واحد أصل من منه ينبت 
أفضلوبعضها واحد، بإء سقى التياية وألوانها التتوعة بهلعومها واكاتايت، الثمرائت، هده وكل فقعد. 

صرمحة،لدلألامحت، الكريم الرب من العثليم الأمر ذلك ق إف والفائدة. والهلعم ا-بمودة ق بعض من 
الحق.ايع يعقلون لقوم صحيحة، وبرامز 

أرذات وقولهم بالبعث■، تكذيبهم من فاعجب، لك، الكفار تكديس، من — الرسول أ-ما — تعجس، وإن — ٠ 
ربهم،بقدرة كدبوا الدين هم الخق عن البعداء أوكك، جديد؟! من اتيعث، الأرصى، ق ترابا وصرنا متنا 

هملها، اللازمون النار وقود وأولثلث، القيامة، يوم رقابهم ق اللأسل تكون افه رحمة عن اليعداء وأولقك، 
أبيءآ.ماكثون فيها 

والامتباطاتح:الفوائد 

ورمحالته.محمد. المرملين سيع. نيوة تقرير 

والعالر.الخاهل الإنسان يرائ عثد بخير موات، الزلإ اوات،: أعئلم من ٢- 
تعال.افه تدبير غ الربوبيٌ.ج توحيد تقرير ٣" 

وثنئؤ بقولهت والاستدراك للتلعلفؤ. ا-بملألة اسم دون ه رنلمث ؤ • ررالإتيان؛عاشور• ابن قال ~ ٤ 
ارتفيعيقتمي إ؛هلالأ الحقية ق له غيره مساواة ل؛ْلال من القصر أفاده ما إل را"أع آكتألثاير،لأبجهونه 

(.١٣٦آ/ )اكم.م الإيان؛ه«. عل الأدلة دلت، \ eiيومئون لا الناس أكثر ولكن أي؛ أحقيته، ل التزلع 
منغيره يشتبه لا به، معير2، لأيه ه رتكا ؤ إل يعود الدي الضم؛ير دون الخلألة م باس١لأفتتاح ٥— 
الإشراك.شائبة ق3لح ق إبلاغا غيره محتمل لا معين عل جائيا المقصود الحبر ليكون الهتهم؛ 
اللحق.ق والكواكب، والقمر الشمى جريان محهلهل ينهثرت ٦— 

والتفصيلالتدبير لأن مخسقوله:ؤممأفي،يرأم؛ي،يم ٧- 
تم،فقد والقمر الثمي وتخير موات، الري وأما بالمقدورات،، القدرة ثعلق مئتكرر؛؛نجئ.د متنجدد 
واحا.ةّدفعة واستقر 

القارةعل دلالة أشد التجاور ْع والئابت، الألوان ، احتلافلأل بمتنجاوراته؛ وصمت، ٨-- 
أي:بالمأكول، يثلهر التفاضل لأف اللابسة، معنى ق فلوفية ه آهض ؤ ق التفضيل ويلرفية . ١ العفليمة 
يثمرْ•يا جنسه من بعمل، عف والتخيل والزرع الأعتاب أوبعض بمص، عف الحتايت، بض ممل 



الرعدّررة 

ومكرر.ثديي تفكثر إل للإشارة الصاؤع؛ وبصيغة اككلف عل الدالة يالصيغة التقكثر ق جيء ~ ٩ 

انمرةتحديد ه ؤوءيد»يننان زيادة ووجه ١؛^، بما انمدة لآ0 صنوان؛ صفة بذكر النخل ~حص ١ ٠ 
الأحوال.باختلاف 

الاختلافوحصول ئمارحا، من بالرغم لأرخى ١ ق الاختلاف حصول تعال اف قدرة دلائل —من ١ ١ 
وأطعامه.وأشكاله النيات أنولع يئن 

الأبدي.متكريه؛ااعن.اب عقاب وبيان ~تقريرالعث، ١ ٢ 

^ترإنه،لآوثنمرمحئش وئن أئثؤ 
ه١٢٥^^ه^:^؛ؤإنئثكلثديث ٠۶؛>،١٤٥.

ومائردا؟لأبجأم 
مذسوإ*نذؤ ُأو^' وألشإند.ةآلبمتقيهرآلمتم\في و>صىلشءهثْلج،و.اي?جأر 

أمايأفل جمرمءوسئوثثحف آمحود أثؤ 
آسدصزًآراد أنفسإؤإدا يثتحيأ^ حئ لأيميثم\دمز،نج آقت آةوإرتث> آتر من حلمهءءتمظوعث> نمن 

ومال4رمحدومحثندلفي.هنوءاثلأمندلآ> 
الم\ر.

الذيالخثر مل فيهم، العقوبة إنزال ل التعجيل الشي. من فيسون الضلالة، زعاء ويتحدي ٦- 
—الني أبما — أمورك ومدبر خالقك وإف رسلها، *قدبت، الش الأمم ز العقوبات مضت وقد به، تبشرهم 

العقاب،لشديد ربلث، وإل ف. يالعاصي أنمهم ظلموا الدين عباده من تاب مى لذنوب مغفرة لذو 
الخاب.ويوم باق لالئ،كذسن والخ.اب 

هالعثكت نلهتّ من ثيت ومن قلآلعست ياكتثخ ؤينثنيلؤبك ؤ تعالت *قوله الثتقيهليت قال 
تعالوفدبجق الإيان، وفيل اّذية، مل أي الحنة: قبل العذاب ؤإنرال العقوبة، ها: يثة بالالراد الأيت، 

نهقومد الكفر، عل تماذوا إن به ؤئومحهم الذي العذاب لهم يعجل أن هؤ منه يهللبون الكفار أى الأيت ده مق 
.[٠١  ٤٧]الحج: ه وبيءنم<آسئدهُ آلمذاب كقوله: ممرة، آيات ق العش ^ا 

-٥٢,



الرعدمحورة 

معجزةربه من محمد عل أنزل هلا ت فيقولون العجزان، من مزيد بطلب تكذيبهم ل وينالون ٧" 
افإل بالدعوق إبلاغهم هو ؛4 أرسلش الذي ؤإيإ بيدك، ذلك وليس وص١لح. وعيسى موسى كمعجزة 

أنككإ وءيادت4 اض توحيد ؤإل الحق، اسيع إل بمدييم رمحول أمة ولكل النار، من الكئار ؤإندار تعال، 
أصحق أئن #قوله: تيميةت ابن الإسلام شخ وقال إليه. أرسلت، لمى دلع 

(.A٩٩ ؛اماباكحح )ا-يدعوهم((. دخ قوم ولكل أي: الأهوال— 
أنشكل نحمله ما أحوال يعلم اش والأسرار: بالأحيار ؤإحاطته علمه محعة عن تعال اش تحر ٨—٩~ 

تسعةقبل ما ا-لحمم، سقوط من الأرحام ينقصه ما ؤيعلم شقي، أم معيل. أوأنش، ذكر من بهلتها ق حامل 
وكلفأكقر، الأولادكالتوءم أعداد من تزداد وها أشهر، بعدتسعة ما الحمل ل الأرحام تزداد وما أشهر، 

هووبط الحلي، عن حقي ما بكل ءالم وهوسبحانه محدود، وزمن معلوم بمدر الد عند الأشياء من ثيء 
وقدرته.بياته حلقه جح عل النعال وصفاته، وأسإته ذاته ق الكبير مشاهد، 

به،جهر ومن منكم، القول أحمى مى علمه ق يستوي أيه بالأحوال سبحانه علمه إحاطة ومن " ١٠
الهار.وصح ق جهر«ءا وتى الليل، ءللطت> ل استربآعاله مى عنده يستوي وكذللث، 

منأعاله عليه وعئصون تعال، اف بأمر محفظونه ورعايته، حفتله ل نتعاف ملأتكة ان إنولكل — ١ ١ 

تعالافه أراد ؤإذا فعصوه، به أمرهم ما عمدوا إذا إلا قوم، عف أنعمها نعمه يعر لا تعال اطه إة وثر• حثر 
أوليحير لخألٌت، ومعم ناصر من الله ق-ون من فم وليي خلائ،، يمخ أن يقدر أحد فلا بمصيية قوم ابتلاء 

ومحتمعونبالهار، وملائكة بالليل ملاثكة فيكم لأيتعامحبون قال: افه. رسول أ0 هريرة أب عى شر• 
تركتمكيف فيقول: حم، وهوأعلم فيسألهم فيكم، باتوا الدين يمج ثم الفجر، وصلاة العصر لاة صل 

١يصلون(( وهم وأتيناهم يصلون، وهم تركناهم فيقولون: عبادي؟ 
وأحرجهه، يقو رآلريخ آلتليًفث قنغ ؤ ت تعال اض قول باب التوحد، —كتاب(  ٧٤٢٩برقم  ٤٢٦إ  ١٣البخاري رصحيح 

(. ٢٦٣ يرقم والعصر الصح صلاق فضل باب الساحل، كتاب — ٤ ٣ ٩ / ١ صحيحه ل ملم 

والأأسساحلأت:القوائد 

تفسيروينْلر: ه ْكُئي4ءّ لد'د-محرهمفنابج، 5،؛، وإن ؤ تعال: فوله عند موك، وققج الأية)٦( ز ~ ١ 
(.٦٥الأية)الأنعام ومحورة (،  ١٧٣الأية)اء الغمحورة 

حم.العل-ابا وقؤح يتعجلون أقبمم عقولهم: من الاستفادة وعدم الشركن غرور علامات من ٢" 
الخcن٠نشأة ْتد الأرحام ي U قق اض علم ٣- 

حهرأ.أم سرأ كانت، سواء حميعا، -٦١ يحلم افه فإف السيئة، والأفعال الأهوال من التحدير ~ ٤ 

-٦٠٣ -



الرعدسورة 

الكون.ق وغاب شاهد وكل وكبثر، صغثر لكل تعاد الذ علم شمول ~ ٥ 
لهم.ا،للائكة بحفظ للإنس الرثانثة الرعاية ٦- 
مات.واشم الشبهات من ونشتها النفوس، بنغيثر مرهوف أحن إل ّش من الأحوال تغيثر ٧" 
بالقدر.الإيهان تقرير ٨- 

الاض; إلا يعلمها لا خمس الغيب ®قفاتج ءالت اش. رسول أ0 عتها اف رغي عم ابن عن ٩" 
تدرىولا افه، إلا أحد الهلر يآبي( مض يعلم ولا افّ، إلا الأرحام تغيض ما يعلم ولا افّ، إلا غد ل ما يعلم 
إلااف،.الساعة تقوم متى ولايعلم تموت، أرصن بأي نقص 

(٤٦٩٧/ برقم الرعد، ّورة التفر— —كتاب  a٢٢٥/اليخاري )صحيح 

وأرومجآقدالثماد ألتاثادي> آلىرث>-حرماو»1ثماونمئ و١^ةي،ءظلم هؤ 
اشي ؤجم يثاء من بها فثءبجيّ—ا لمو2َق ١ ويعل بيفءَم ين وآلملثّكت ه-مافيمء 

إلكشطدكثي إلا يثيء لهر لأيتمصؤن م دوبم ين يدعؤن ؤإقنما نفى دعؤآ اأؤ^^أُلمأ ل شط مديد همهو 
سؤ،آكمثوبوآمح؛رنياهأوء.ائثجد وؤ دعاءآتقمءأاإلأؤ،ءتأثل١٠٠٠٥وماهو^؛؛١^ ٠١٠يؤغ" ألما؛ 

ُومحًؤدآءيين ^^؛توإلأيي<مآلأمحآءاسيم ^^ئهمآهJؤوآلإصافي.?Q؟ 

مثهررثر مغ أر شغ آث٠آ٠ آلشاي ؤ، عكم ثابماوم-ثا ر؛دا الثتئ ثأحتق مديبما أؤدثع لئ< مآ 
^ثثعآمحسفيآلآمك

.بسآلآه0يم
الم\ر٠

بينها،قيا نتداخل الض السحب خلال من اللامع الضوء يريكم الذي وحاد0 بحانه هو — ١ ٢ 

ينشئوحده وهو الناغ، اكلر معه ينزل أن ومملمعون ائحرقة، وصواعقها الهادر صوما من فتخافون 
الغزير.با،لاء المحملة الكثيفة، السمحس، 

ئْ|



ارُسسورة 

تالنزول س>_، —  ١٣

اش،إل يدعوه الشركتن رؤوس من رأس إل أصحابه رجلأمن افه. رسول أرصل ^ ١٥أضه عن 
رسولرسول صدر ز مقالته فتعاظم هو؟ نحاس من أم هو قمة أمي إليه، تدعو الذي الإله هدا ،^ ٥٥

رسولفأتى مقالته، مثل له فقال فرج افه*، إل فادعه إليه »ارف فقال: فآحيره ه الض إل فرِثع ه، افه 
فأشمقالته، مثل له فقال فربع صاعقة، عاليه افه وأرمل افه^، إل فادعه ررارج^ فقال: فأحبمره، ه اممه 

فأشلايعلم، الطريق ق افه رمول ورمول ^^، ٥١إل فادعه إليه ®ارج^ فقال: فأحبمره هؤ ائنه رسول رمول 
صمحمحث،بخاشثلأؤ الغل عل ونزلت صاحه، أهس فد افه أن فأحمْ الض. 

عاصمأي ابن واحرجه صحح. إستاده ت محققه تال ،  ٤٣٣ ١ يرتم —٨٨ ٨٧/ ٦ تي الي أحمد أحرجه ) ٠ ^ الله ل محندلودض\ همبلم 
(تالالأUJ:إسادْسح(.٦٩٢ا/٤>٣برءم)اله 

النفر؛

كلهموالملائكة فهويسح، به، الموؤل الللث، يسوقه حين الحاب ارتطام وهوصوت الرعد ويتج 
١٠٠٠فيهللث، المحرقة، الصواعق تعال اممه ويرسل تعال، افه من ورهبة هيية ينه.ث والشكر بالثناء بحون ي

عصاه.بتي والهلس وهوثدييالقوة البعث، عل القه مدرة ق يجادلون والكمار حلقه، يشاءمن مى 

الؤياوعوئها افه، غير من والأوثان الأصنام يعبدون والدين سواه، فلاتعبد التوحيد، دعرة ه فه — ١ ٤ 
التكمألأن يمل؛ فلا فمه إل ليمل الماء؛ إل يده ييمل عهلشان حال مثل فحالهم دعاها، مى دعاء يجيب 

وحسران.ضحع إلاق باطه المكدبين دعاء وما الفم، إل الماء إيصال عل لاتقدر المبسوطة 
وعقمعطواعته، المؤمنون فيخضع الأرض، وأهل موات الأهل ليقاد يجضع وحده وفه — ١ ٠ 

قالأرض عل بامتدادها طه تجئ وظلالها والمخلوقات ظلالهم، وكيلك الشدة، ومت، كراهية الكافرون 
وأحره.النهار أول 

عنها:محيي، ثم موالان، بعدة ؤيوبخهم المشركين، عل بمكر أن افه. رسول تعال الله يأمر " ١٦
منعيدتموهم شركاء طه أجعلتم قل: سبحانه. اطه قل: الع؟ والأرصؤين السبع موات الحالق من قل: 

أيما:لهم قل لغيرهم؟ يستجيبون فكيف، عنها، الضر لي عل ولا أنفسهم نقع عل لايقدرون ومم دونه، 
هزلأءاعقد أم الهداية؟ ونور الضلالة ظل،ات عندكم يستوي مل أم والزمن؟ الكافر عندكم نوي يمل 

تعالاطه حلقه ما بين يميزون فلا علميهم، الأمر فالتبس اطه، حلقها كاض حلقوا؛ملموقات آلهة المشركون 
الذيوالربوبية، بالألوهية وهو١لتقئد العال.م، من كائن كل حالق، سحاته النه لهم؛ مل إ آلهتهم؟ حلقته وما 
المخلوقات.جح له ودلث، الكامحات، حمح قهر 

ْه\_
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الميلفحمل وكرها، صغرها يقدر الأرض أودية يه تجرث مطرآ، المحاب من تعال الله أنزل —  ١٧
للزينةطلبا والقضه؛ كالذهب ليصهروها اكار؛ عليها يوقدون الي العادن ويعمى كثيفة، ورعوة عثاء 

كمثلثباته ق الحؤ فمثل والب١طلت يالخق الذكور ذلك، شبه فيه. فانية لا زيد أيضا فيعلوها بما، واائني 
الكالزبدالدي زواله ي اياطل وتئل الناس، يخ الذي القي والعلن الحرُث،، به نقى الذي الصاز اناء 

الباطل،من الخؤ ليتضح للناس؛ الأمثال، افه ي؛يرن ذللث، يمثل العادن. وفوق، اناء وجه عل يطفو فيه خثر 
الضلالمن والهدى 

والامتنياطات،؛الفوائد 

؛الأرزاق،الحافلة والحب، والبرق، الرعد حلق قدرته عقلمة عل ، J-Uالي تعال اض آيامت، من — ١ 
والأمطار.

حقاتق:عدة العلياء اكتشف، — ٢ 

الحب•كقون عملية ل رئيس دور لها الرياح أف أ~ 
حوالمياء.لجاق حمر لا يآحدأشكالا  ٠٣٠الحاأى ب— 

واحد.حيز ق الماء يخال من كيثرة كميايت، نحميع صرورة - ج 

جد.أ.الخوالباردة طبقايت، إلاق يتكون أن يمكن لا البرد أ0 د~ 
بخار•من بما  ١٠تكثيف، من تتمكن لكي خلايا؛ إل تقيمها عبب، الرعدية العصب، أة ه- 
الأطنان.يملأيين تقاس الماء س كبثرة ك٠,يارت، نحمل ثقيلة سحب، وحول و~ 

.(littp://\v\v\v.quran-ni.C0in/c0nt.،iiier2.php?flui^

اللحق.ق التراكمة الثقال، الحب، صورة يتنلر؛ 

ورهبته.هيبته من تعال فه اللائكة بج تقريرن٣" 
عقولهم.إل الحق وتقريب، لجم، الدعوة لتسهيل للناس؛ الأمثال، يضرب، أن تعال افه حكمة من — ٤ 
لأنقعأ؛دآسالإشراك؛افتعال.- ٥ 

أول،ق الأرصى عل ف؛امتدادها نجا الخلوهات، وطلال، تعال، ف خاضع فيه وما التكون كل ٦— 
اكهارو1خر0.

أوقات،أريعة ل القبلة حيث، الكرمة مكة انحا0 عل تثثروتدل، الأجسام كل ظلال، أق المائج أثبتتح ٧- 
ن،يا القابل( الويع أوعي، الكرمة، مكة عل إما متعامدة الشمس تكون الأوقات ُن.ه ول العام، س مادة 
الأريعةالأوقات هدْ ز المدوي والثلل الثمي إن أي: القبالة«، دءنشر المسمى ا.كوبي الكرة نمق 
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مقدميحث الفللأل، حركة إثبات ي العلمي )الإعجاز ٠ وصرمحة ماشرة بطريقة الش^ة لأي© ومرثية هادية تكون 
(٢٠ ٠ صن رالسةا القرآن ي العلمي للإعجاز الثامن للمؤتمر 

إقامةالخجتعلالكماربالأدثةالحرّة.٨- 
انمائةومحعل مندمزْ، تعال اش ءإ0 الأحيان، بعض ل الحق عل ظهر ؤإن اياطل ~ ٩ 

صرعانكالرثد، منه يني لا الذي الكافر ومثل الخالعس، والعين التقي كالاء ^^١^ ١١الومن مثل — ١ ٠ 
يزول. ١٠

١٠الزبد حول انملميت الحقاتق من — ١ ١ 

الخيفة،الميول أونتيجة إعصار نتيجة نحدث التي المريعة الحركة لأيت؛.كلإلأزحالة الزند إن ١- 
الأعل.ز ال1ء ّطح عل دانا ونيكل 
البخار.مثل الهواء ق ويتهناير حيآ، حفيم، أوالزبد الرغوة هذْ وزن إئ ب— 

أووزنقيمة له ليس الزبد إئ أي: الزبد، من مميرة كمية لتشكيل تكفي الماء من صغثرة كمية إف - ج 
(http://www.knheel7.coni/ar/index.pJip/^^

الملحق.ق كا رابيا، نبدأ السيل فاحتمل توصح صورة وينذلر؛ 

حميماآمح؛رآيى ماي، لهم أنكث ؤ لت متحيمحأ لم والمتثث< آلجسئ آسجابجأ,لرغم لاهت لؤ 
خثآؤ3لأهاد ومو ومأويهمجهم نوء١يثاي٠ ذم دإظئ>ممه>لآذثددأموءؤلتف، 

ثقوثآلمثىهرا. آظل1اثدؤأوؤأآلأم، 
امحما*صحمئأ ^١^، لَساب'َؤ^' ٌّوآ يبمامن يييم ؤبجثؤيثك يؤصل أن أمرآته,يمح؛ت ما يمّلؤن محافيث 

آتثةآشثهو؛ترءويك ينيؤبملاته مناظهب' وأئثؤأ آلثلوة تغمتآثامؤأ وجي 
باصمزم ه يد-حئث ؤآهلإكم عوغج وهيب ثن،قة آلدره"كثءدتيبملإادشج 

المسرٍء

قما كل ملكوا ولو النار. لهم وعصوا كدبوا والدين الخثة، ورسوله ه الطيمن الومنتن جراء " ١٨
لهمالحق عن اليعداء أولثالئ، منهم. يثمل لآ القيامة، يوم افه عداب من لأنفسهم فداء فأءطو0 الأرصى، 

فيه•تستقرون الذي الصثر وقبح جهنم، نار ومصيرهم الأخرة، ق ذنوبمم عل العذاب سوء 

,٠٧-
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عندمن ~ الرسول أيبما — جاءك ما أن يعلم الذي أيكون يستوون، لا والصالن المهتدين إن — ٢ ٠ — ١ ٩ 
أصحابيتعقد إد،ا يؤمن؟ لا الذي الخؤ عن القلب أعمى هو كنى به، فيؤمن اكابت الحق هو ربلث، 

•الأكيد العهد يتكثون ولا به، أمرمم الذي تعال اض بعهد يوفون الذين لميمة الالعقول 
العسيرالحساب وعنافون ريبمم، وعيد وعنافون والمحتاجتن، الأرحام كهلمون والدين — —٣٢ ٢١
المقروصةالصلاة وأدوا اش، لرصوان ؤللمأ المعاصي؛ وعن الهياعت عل صروا والذين النار، ليحول ااؤدي 

أوككاليثاتر. لحو الحنان ويفعلون وجهرآ، يرأ وااممقارتv المقروصة الزكاة وأعهلوا وقامحها، أق 
الاباءمن الصالحون ومعهم أبدآ، فها يقيمون جنات ق المحمودة، العاقة هم العالة، المنزلة أصحاب 

اكيانية.الختة أبواب من علميهم الملائكة وتدخل والأولاد، والزوجات 
٠الحنة الدار عاقة فنعم صيرتم، ما بسبب ومكروه؛ شر كل من علميكم اللام •' الملائكة وتحييهم — ٢ ٤ 

والأسماطات:الفوائد 

يرنفوينظر• ه آلصئ ينيم اسجابوأ ؤ.لؤ؛ث تعالت قوله عند نبوي وقف ١( )٨ الأية ق — ١ 
(.الأية)٥٦الأنعام وسورة (، ١٧٣الأية)الماء سورة 
أفعل للدلالة الموصولة؛ الأسماء من علميه عطم وما هذا الموصول اسم ارأعيد عاشور: ابن قال — ٢ 

إلالهم لاتتحقق الدار عقبى أى ئومم ولت.ي بيا، اتصف من بذكر الاهت،ام تقتضي عفليمة حمال صلاما 
والصر:)التحرير الصمات«. هذه كل خمعوا إذا 

اُبمزاء•محا وعيدهم تعال لفّ الطيمهم، مصير بين الفرق( ٣" 
تحمئتص صالح أوزؤج صالح، حلف أو صالح، ّاف له كان يتن بشرى ( ٢٣)الأية ق - ٤ 
زوجه•أد أوفروعه أصوله بصالح لحق الحنة إل صار إذا أيه الصلاة هده فيهم 

الموسمن.صفات فضاتل بيان ه— 

•تعال اه طاعة إل يقود الصحيح التمكر ق العقل من الاستفادة ٦— 

الحنة.لحول ل الصالحين بأقاربمم المومضن بشرى ٧— 
ّالختة ق الموممحر عل تثلم الملائكة — ٨ 
الصابرين.وئازل الصم، فضل بيان — ٩ 

-٦٠٨-
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يؤصلوثسدويىي،آمحي؛اأن آمرما ميثتقهءؤعثمبمت بمد من عهدآش تمؤن ن ؤ
^^ءأآمح\ةةنتاصآمح0هممآدزقينمم أوكك 

مح:ةِشئءشإىاشَمحئشسْللأ؛ج0سسأ 
ألأإذ؛ءءمم ضزيهرهز سآنآب. 

ا3؟ممم بمن صر رق زثلح^صس >3؟اكث:١:^؛ ألتزث 
محنصجشينذلآيج

همتاُ—، ؤإقه محكلمت إلاموعليه 
يرتالتف

بالكفرالأرض ق دون ؤيفوغثرها، الأرحام ؤيقطعون الوؤد، اف عهد ينقضون والذين " ٢٠
سوءدلهم تلاحقهم، الي واشنات، اف، رحمة من الطرد لهم الحق عن العداء أولتك والعاصي. والظلم 
١؟^.الدار ز العياب 

ومهرعبادْ، من بثاء تؤر عل الأرزاق سحاته فيومع العيال، أرزاق ثماومت، عن تعاد الد نجبد " ٢٦
للاحرةيالتسة الدنيا الخياة هدم وما الزاتلة. الدنيا الحياة ق بالئعة الكمار ومرح عياد0، منر يشاء ؛ jiعل 
مدته.وقر متعته ز قليل ثيء إلا 

العصاكمعجزة مشاهدة، معجزة محمد عل أئزل، قلا الكمارت منر الضلال أمحل، ؤيقول "٨٢"  ٢٧
معجزة،تشعهم فلا الحؤر اساع عل التمردين من، يشاء تنر يضل افه إل عليهم: سبحانه بإود وغيرها. 
قلويم،وتهلمئن بالوحدانية، له وأقروا به صدقوا الدين، ذنوبمم، من، إليه تابوا الذين بحانه وبمدي 

وسأنر،.ئطيسه اف القلوب فإن اكاّسر، أييا ألافانتبهوا وءل١ءتها نوحيد0 نر الله بدكر وتتأنم، 
العين،،فيها تقث التي الطية والحياة بالقمح الصالحة الأعال يع٠الون الذين، الوتن، تعال اف يفر - ٩٣ 

ا*لحة.ق المستقر وحسن 

لتقرأكثيرة، أمم قبلها مصت، قد أمة ن، ~ الرسول أبما " أرسلناك قبلك الأنبياء أرسلنا ما ومثل، " ٠٣ 
هوبه كفرتم الذي الرم، إف ت لهم ئل بايّحن• لإقدبون وهم عليك، أنزلناه الذي العظيم القرآن عليهم 

ومرجعي.توم، ؤإليه ؤيمث،، وبه اعتمدلت،، عليه سواه، بحؤ، ممود لا أمري، ييثود حالقمحب، 
والاسساطات،:الفوائد 

ءهدهانقض لمؤ، تعال الذ رحمة من، بالهلرد اللعنة واسحقاق العهد، مض، تحريم ا~ 

٠٩-
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عليه.اض غصب بمني لا ارزق صق وكذا عته، اف رصا تعي لا انمد عل اررق سعت ٢~ 
يكرمإلا ضئن لا أي عل يدل اصول ررتقدبم (: ٢٨)الأية عظد بمة ابن الإسلام شيح قال ٣- 

مته«.نصيبها فوات من ونحغاْ دونه، من نحافه ئا ووجل اضطراب فحصل ؤجاون>، لكز إذا وهوتعال 

القرآن.وتلاوة تعال، اض تعظيم محل بيان ٤" 
الخجن.ؤإقامة الخؤ، بلاغ الرمل مهمة ~ ٠ 

^دصالإرشادوساةطأماض،لأ

٠العاداتء لخوارق الانتصاب لأجل 

قو.محمد التي رماله تقرير ٧" 

ذلكمنالروءةوالإجلأله؛لاو ٨- 
إنكارعليهم.ومزيد ولتثنىممرهمبه، 

مسآ'لآمر■؛ميما بل هطعتبجآمحسآو'لكأبجأمدت< ؤوإزآنتي<أدأثإرتبج١لهال،أؤ 
تأتشآلإبم>

ينلاكذآفتاي؛©؟دابهم-حئءثث،يثاين أؤ مانجبمق 
نفأ_رjUومن أ،ذصموةهر ؤ؛" عم،»==^\>،بمام، لد.تم دؤبم(ءاوإم ثأمايت، ؤت 

يقنير،آلثدلبل، يض ق بمأم يماك ةقهمم> ّثتؤمرآم ش ؤثثؤأش َتجت 
ا.لإوْاثمأؤ، عداب أتم م\دهأ ين ثق ث( ةثأفيآةه نثن الشن عي وصدظ لأوآكزو\' 

١۴٠٠٥عميبماينال٠تموبم وعت ١^٠، ؤأمثئآل،جقة محاي وئثدابآيروأسوماثمي>نآشين 
آلكنجتن٢د١ر.هوعش آؤمتث>آةمأ عثئ دآسثللثهاجغك، يقثها آ'لآجر 

النمير:

آمارأالأرصى به وشممت، فزالتج، الخيال بتلاوته تزن المنزلة اركت_، من كتاب كان ولو " ١٣ 
الاياتهذه فيه اجتمعت، الذبي هو القران هذ.ا لكان وأجابت،، فأحياها الوم، به ت، وحوحلفاحمرت، 

الأمورلخميع الاالئح هو لأئه الايات؛ من اقرحوا ما إل نحبهم لر اض ولكي به، آمنوا لما الحسوصة 
ليعلمواالمحسوسة، الايات طلبوا الدين الكئار تصديق من المؤمنون يشتمل أفلم يغاء. كيف، فيها ف المتصل 



ارعيّورة 

منهعلوْ ما دسيمءتبخ ا1صائب؛ تمجعهم الكمار يزال ولا حميعا؟ لهداهم هدايتهم شاء لو تعال القه أن 
إفالأعداء. عل والصر الإسلام بإظهار اش يأذن حش فرعيهم لم، المجاورة الديار أويصم؛، ا-بمراثم، 

الأحرة.ق ؤإكرامهم الدن؛ا، ق سمرهم أولياء، وعد، لامحمر اف 
ثمأمن، ل وتر'كثهم فأمهنئهم الرسول، أيها قللئ، من يرسلهم الكفار اسهرأ لقد وتمسءأ — ٣٢
كفرهم؟عل لهم عقابير كان فكيف بغتة، بالعقاب أحدتبمم 
٥؛؛^؟ولا مع تلا التي الأصنام كهد، إنسان، كل عمل عل حميظ رقيب هو أفتى — —٣٣٤٣

ماتحمونلهم فهل وصماتمم، اذكرواأس،اءمم أبماالشي• لهم مل يعيدونمم. حلقه شركاءمن وجعلوافه 
شركاءسموتمم أم يعلمهم؟ لا بشركاء اطه نحيرون أم لجم: موبخا عليهم الإنكار أعاد ثم السادة؟ به 

الهداية،عن واممماعهم الضال، قولهم للكمار الشيطاق حشن بل له؟ حميمة لا الباطل اللفظ من بظاهر 
بالقتلالدنيا الحياة ق عداب، لهم هدايته، عل يقدر أحد فإله تعال افه يضلله دمن متها، الاسيى ومنع 

تعال.افه عدابر من من؛نقدهم لهم وليس المشمة، ق وأثمل أشد الأحرة ولعداب، والدلة. والأمر 
الأنمارونمورها أشجارها نحت، من نحري أما التجنن حا تعال افه وعد التي الحي صفة من — ٣٠
بافهالمكدا؛إن وعامة المتمين، عامة العالية الرلة ذايت، المثوبة تللئ، يوود. وظلها أضل.< لا ئة.ئها العن.؛ة، 

نارجهنم•

والامساطاته:الفوائد 

الكريم.القرآن بإعجاز الرسالة تمرير ١— 
إيإنمم.عدم سبب الكمار؛الكوارُث،والحز؛ تمديد — ٢ 

منذلك ليس أي الإصرابر، بحرفح تيءاثأ^ علعْلف ^ آلأمربييعا جلة٣— 
شاءا،.إن العجاسث، بملق وهوالذ.ي الكتايج، أنزل فهوالدي محدث، كل أمر طه يل الكتب، شأن 

إهمالهم.يعش لا للمتهرين، تعال افه إمهال ٤" 
تعال.افه محوي قيء كل عبادة يهللان ٥— 
اكحديرمننيغاث،اكيهلان.٦— 

الموهنين.عل اله نعيم دوام ٧- 

منهامايل:وحصوصياُت،، أمالسب، ١لأحتجاج هداارئصمى عاشورعندالأية)٣٣(: ابن قال ٨— 
الخاْع،الخهة لانتفاء فادأ، قياما ئ الإلهية إثبات ل اطه عف أصتائهم قياسهم عف توييخهم أحدها: 

•ذلك من ثيء ليسواو< يمن نمس كل عف هوقائم مى بموى فكيف 
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الهة.لها مسميات لا أممحإء جعلهم ق نحهيلهم ئانيهات 
.إلهيتهاا( انتقاء ص وهوياية آفة، يعلمها لا اش بأن آلهة أصنامهم كون إبطال ئالئهات 
(.١٩٤/١٢واكور:)التحرير 

علالداخلة ه م ه وثأي لتعدية الخلألة؛ اسم عل الداخلة ؤء ( )٤٣الأية ي ٩- 
العموم.عل للتتصيؤس التفي لتأكيد ه؛ ؤوإمح_ج 

محورةير نقويتثلرت ه، أيمؤإ آسثث^ عفي يمحق، ؤ ت تعال قوله عند نيوي وقف ( )٠٣الأية ل ~ ١ ٠ 
(.٦٠)الأية الأنعام ومحورة (، ١٧٣)الأية اء الت

آبتمحبجن عَج أردت مثام، وإق_،مح آدعوأ لثمك ولا آممت أعثيؤ آن 
ئلكتن منهث وسلت\ ؤكت. ?جآ راب ؤيث* ؤلت ثن ليثاهنآش ما ينآدارّ جاءك بعدما هم ١^١٥ 

أو؟يمامأء=كثاب< آو4؛لإاأم ؤاإثابف,٠^٠^٠؛^ .أأن لنسؤل وماكاك آرؤبجاؤدرط و؛حثلثاثم 
آزتوهتنق،مدهم بمضآلإ-ى ئتعك ث١ ?ج؟وإن ألخكش_، أم ز.ءوندهو وثنمت، يثاث ^^١ 

صثآش/يملأممممآتلخُ 
بمامماةئسثآلأ،ؤع ملهم ين ممدمُآلن ?©؟ آيساني، وهوسمغ يحكمهء 

ً=قمحأشمم، مزسثاد ثتث ^لآؤنمث^كثتفأ أم ثق 

الضمير!

الذينوالكمار الخق، اداع عرفوا لأقبمم العفليم؛ بالقرآن يفرحون الكتاب أهل من والمؤمنون — ٣٦
أنربيا أْمّبي( إما الرسول! أتبما لهم قل وأخبارْ. القرآن أحكام بعض ينكرون الؤمت؛ن عداوة عف تألوا 
ومرجعي•ممثري وحده وإليه وا-بمن، أدعوالإنس عبادته إل عبادته، ق شيئا به ولاأشرك وحده، أعيده 

حافلاالخكيم القرآن — الرسول أبما — إليلثv أنزلتا بلسامم، الرسل عل الكتث، أنزلتا ما ومثل — ٣٧
منإليه يدعونلثا في؛ا المشركن اثبمث، إن وما العرب. مقئلأبلغة فميحا بالحق، نحكم التي بالحكم 
افهءن.اب من يتقن.ك ناصر لك ليس الساءلعة، وال؛داهين الق١ءلعة ا-لحثج من اممه أءهلاك ما بعد الأهواء 

منه.معصوم هؤ الحم، لأف ذللث،؛ من الأمة تحذير هذا وق تعال. 
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وماوأولادا، أزواجا لهم وجعلغا الرصول، أبما قبلك من البشر من ترى رصالآ أرصالتا لقد ما — ٣٨
لوأث؛ته اف، هئرْ وقت الأمور من أمر لكل فيها، له القّ أذل إذا إلا بمعجزة قومه يأي أن لرسول كان 

صدم.كتاب 

وعتدْمملحت، أو لحكمة منها؛ يشاء ما ؤييقي سخها، الأحكام من يشاء ما تعال اف يمحو — ٣٩
ايحفوظ,وهواللؤح الكتب، أصل 

لوالقهر والأسر كالقتل به ثوعدناهم الذي العذاب بعضي — الرسول أبما — ١^١ك وسواء — ٤ • 
الدنيال والثواب العقاب وعليئا الدنيا، ز الدعوق تبلخ إلا ءاليالث< فإ تعذيبهم، قيل نتومنلث، أو الدنيا، 

والأخرة.

أتماالكئار هزلاع يعلم أولر بالحوادث،: اتعاٍلهم لعدم لهم، الكفار؛وثخآ عل تعال اش ينكز - ١٤ 
لنشرللمؤمنين؛ أوقتحا أوميا، أوحنةا، غرقا، يدمارها عليها، يعيثون التي الأرصى جوانب من نتتقهس 
وهولقفاته، راد لا لأل يريد؛ ما يقمي تعال واض والمتن؟ الماد عل والقضاء تعال، اف إل الدعوة 
والعقاب.الثواب ق الخاب سرع 

أيهابك قريس ممار مكر كط أنييائهم، عل والشدائد بالكايد نعوا الدين الكمار تامر وقد " ٤٢
ْاسبحانه يعلم وقدره. بقضائه إلا مكيدة، ؤيدبر مكرآ يمكر أن أحد يقدر فلا جيعا، افلكر فلله الرسول، 
أملم الاحرق، الدار ق المحمودة العاقة لمن كافر كل وسيعلم سر، أو خثر من نفس كل تكب 

للموبن؟

لهم:قل الناص. إل اف من مرسلا رسولا لمست، أنّت، محمد يا ورسولهت اض ثدبوا الدين ؤيقول ~  ٤٣
الباهرةالعجزامحت، من أنزل ط وعل صدش، عف يشهد تعال اش أف صدقي عف شاهدآ يكفيني 

والمارى.اليهود مني مؤ مذ علم عنده مذ العظيمة الشهادة تبده ؤيلحق الظاهرة، والححج 

هوتنبمدمعل؛ي؛وثب نيسداضذتتيمٍظأ اش ؤش>ءقس تعال: *توله الشتقيطي: الشيح وهال 
باكوراةالملم أمل يه الراح وأذ الحلألة، لمقل عف ءهلم< ه ؤوسعثثبم؛آممب قوله: أف الظاهر 

الأية،[ ١٨عمران: ]آل يأذلواأليزه ؤت٠الت قوله له ؤيدل، والإنجيل• 
وثوك:،، ٧١١[ ٩٤لمس: ه متتوةآلخءشث،سيج، آقمى فيماتثأأزئإئثسفي ؤ وةولهت 

الآيات«.من ذس غير إل ٧[ الأن-اء: لى 

 -٣:
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جاءتبإ يشهدون فهم الكتاب، أهل وهم ه ررؤوسبمنصبخآوثب تيمية• ابن الإسلام شخ وقال 
الشرك،عن والنهي وحده، اف بعبادة كالأمر به، أتى ما بمثل أئوا أعم فيشهدون محمد، قبل الأنيياء به 

وكتايه«.وراكه صماته ذي من كتبهم ل بإ أيضا ويشهدون الكية، والشراع القيامة، بيوم والإحيار 
)محموعاكاويى1ا/آبماك

والأسشاطات:الفوائد 

الكتاب.أمحل مومض عل الثناء — ١ 

قي الحكمة بمعتى سا والحكم ه أتزكه ؤ صمير من حالأن ه قكتاعنتا - ؤ قوله؛*١٧ — ٢ 
أي:ذوحكم، أنه والراد مٍالغة، حالأمته الحكم نفس وجعل [، ١٢]مريم؛ ه ؤوءاةقهمممح؛صبم-ا ةواهت 

كونهل ثم يالعربية.. عنيا معم حكمة أنه العني ؤإما الأمم، إل بالنسة توصف لا الحكمة إذ حكمة.. 
ءا.سمعتهم حنن ذللث، ق وبأن بليتهم، باثه ا؛تا.اء به ١لخاطين العرب عل امممان عربيا 

الياؤلل.أهل أهواء اثماع من التحدير ٣- 
عفليمة.بحكم ويعلقه الئتخ، سوت — ٤ 
الأرضيكتلش بين اكسية العلاقة عل للمحاقنلة لازمة كونية منة ذاتها عف الأرضي انكياش إل — ٠ 

وزناكتلتها من الأرض تققد وأن لاثد والشمس الأرض الفاصلة؛؛ن المافة عف وللمحافْلة والشمس، 
باسمتعرف أرضية هوثتة والماء اليابسة بين الأدوار وتبادل كتلتها. من الشمس تمقدْ ما ْع تماما متغاسأ 

كلالعاصرة تماذجها من والتي يحار، إل اليابسة من أحزاء ومحول والقارات، المحيْنات بين التبادل دورة 
الصحراءزحف، أي: المحر، وإماءسالأرضمنأءلرافها؛معس: وحليجكاليفورنيا. مزالبحرالأحر، 

الأرض•سطح عف للبيئة الإنسان اد إفظل ق للزراعة الصالحة الربة وانحسار الخضراء اكاطق عل 
١(.-٥٦ ١ ٤ ٩ اكست اتجار لفوكتودزغلول الكريم القران ي الأرض اسي: الأعجاز )أيان 

سمليم؛الماكرين.تعال افه متكئ ٦— 

يؤمنوا.لر إن ضم فلا قو، الرسول والإنذارمهمة البلاغ ٧" 
رصالته.صدق عف دليل أعظم قؤ الّءث لصن3، تعال اطه شهادة ٨— 

،-
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فُساؤثتيآض
ُي.مَ حخطريهثِإك يادن آلشي آسثت«إق من لثئخآلناس 1تزثهإقش يكتب تث اؤ 

يىتك؛تيرك ونيل آلاص ؤة وما آلنمتو؛ت ذ ؤسما لثُ آئيى آ-لبسد آلمزر 
آشسجيؤ، ش وثثذو>تا وآثخرق آليينا آئصرة م-جئؤف ٢^^( ?0؟ قديد عثادأا 

محهءإقحىئثول ين ^؟^١ ^اعثثأ٠فيمسه 
ؤيمطماونمد ?ؤأ آلمحك_ثِ ؤئوالمنير يكثا-آ من وتهدى ثشاُ من أق، يز مهم 

آشجيأئم ودْ=ؤرهم آلرر آلغلد^تإق يمي زممكن أحخ أش بمابجتا زنك 
ايدونمث آدحظثيأ لسبه موتى هال أأهُولد ص؛ثثثانيئؤر نلإ لاشي، دلللكئ إذكت>يى 

لذاء'مودقميكث> آتيداس سوء ٥^^٤^ ءاي من أغم—إم إل عثا==ظلم 
روئأئآدث واد ٥؟ عظير بلأءُ.منرتحظم دإآ==ئم وق ذثآءءظم 

يمحص أنم »ث'عتقهثث؟' وهاث  ١٥١لثدي إن ==^A^ ولتغن لأريدصأ ثه=قزئر نجن 
هُهحيد ■صما آمحؤي 

التفسيرت

إيرادهاق الحكمة من وأ0 القشة، الحروف عل الكلام البقرة محورة ق مدم ه الر ؤ ٢— — ١ 
القران.اعجاز بجان 

بهطلميخ الرسول؛ أ.ءا إليك — والعفلمة اسرة من كا يا — أنزلناه القدر عقليم كتاب القران هذا 
دينإل والهداية، الإي،ان نور إل والحامية الكفر ظليات من أمورهم ومدبر حالقهم، بإذن والخن الإنس 

قما ملك له \ذذي اض ءلريق حال، كل ز الحموي ملكوته، ق العزيز اف طريق هو الذي الإصلأم 
ورسله.باممه لدمكديين القديد والعذاب والهلألئ. الح، والأزفن السع موات< ال

البائية،الآحرة عل لها مؤثرين الفانية، الدنيا الحياة محبة يشدون أمم الكدّ؛ين هولأم صفات ومن ٣— 
الثتداءأولئك مادآ. الأرض ق ويسعون ذلك، من أنفهم وعقرمون الإسلام، ايع عن الناس ويمنعون 

عنه.انحرافهم  aXtiالحق؛ حدآعن بعيد محلال ق افه رخمة وعن الحق عن 
يشاءمن تعال اش فثضل وأحكامه، اش شريعة لهم لثقصل قومه، بلغة إلأ رسول من أرسلنا وما — ٤ 

محلوقاته.أمور تدبير ق الحكيم ملكوته، j وهوالعزيز الحؤ، إل يشاء ثن وبمدي الهدى، عن 
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علتدل الش معية الوالرامن المرئية بانمحرات إسرايل بتي إل ص موس أرسينا لقد وقسا - ٥ 
وأنالهداية، نور إل الخاهلمية ظلمإت من تجرحهم وأن باق، الإيإن إل يدعوهم أن وأمرناْ رالته، صدق 

واضحاتلدلألامحت، العظيم التيكر ذللث، ق إن السابقة. الأمم أصابته ام والأهوال بالوئاغ يعفنهم 
للئماء.شكور البلاء، عل صثار لكل وموعظة وعثرة تعال، اش وسانية عل 

أنونت علميكم اض فضل اذكروا ت إسرائيل بني من لقومه الص؛؛ موس قال حين تعال اض يذمقر اُ~ 
أبناءكم،ويقتلون والمحال، العذاب أشد يديقونكم كانوا الذين وأعوانه، فرعون ظالم من آباءكم أنقد 

سبحانه.ربكم من عقليم اختبار المهين العذاب هدا وق والامتهان، للخدمة أحياء الإناث ؤيآركون 
الشكوك:صه إعلأمأبيغآضي تحال اف أعلم حين واذكروا أيضا: لهم m؛ موس وقال ٧- 

النعمتللث، ححدتم إن وقسا أكيدة. نيادة النعم من عليكم ئعائي عف وعملا فولا شكرمموذإ؛ا 
شديدأ.ءدابا مح؟عد.؛يحم 

أهلوحمح أقم بالوحدانية له ئقروا وب تعال، اش نجحدوايتم إن إسرائيل• لبي، ١^٤ موص وفال ٨" 
فيهم.يهنرقه ق حال كل عف محمود حميعا، حلقه عن عي، سبحانه فانه شيئا، اش يضروا فلن الأرصن، 

والأساطات،:الفوائد 

بالخروف،اكلعة.القرآن تحث.ي إل الإشارة ١" 
الكفر.من والجن الإنص إنقاذ ق الكريم القرآن نزول أثر بيان - ٢ 

للتعريف.لا التفخيم لزيادة الخلألة؛ أمم عف بالموصول الوصف، إجراء ٣" 

وصمنواستأحر، م استقي. مثل: للتآكيد والتاء قالين تحئون، بمعس ه ؤم_جتوذ، تعال: فوله " "٤ 
لهم.الشديد العذاب ذكر عمج الدنيا الحياة إل ئعث.ءث، المحبة لأن يؤئرون، معتى ه ؤم-جبودا 

•ايلاخ هيل لتنبنمهم؛ قومه إل رّول، كل أرل أف ايشر عل تحال لفّ مضل من ْ~ 
حرفالشمول هذا يمعس أحاط وقد وعزته.. افه قدرة ايات عف يشتمل انفه بأيام التيكم اُّ 

لحرفكان وليلك القلرف، محتوبما محتلفة أشياء نحمع الظرفية لأن ه؛ دبت =^4، قوله: من الفلرفية 
بالخ.موغ هتا الظرفية 

والشكر.الصبر عف شين مواعظ؛ فيها التي بالقصص التذكر أهمية ٧— 
ونيادما.النعم، دوام ق الشكر فضل بيان ٨" 

IU -
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البمدهم ثى وآكتجك< وثثوذ وعثثاد همج همءِ هنمًظم ين آؤ؛بى بوأ ذ^٠٤٢ آؤ 
همدوأرسثثم بمأث4مئب 

ظخليالتكؤ؛تيشيق \ش ض رثثهنز ئادئ ؛٥؟ متحبمس، تعوماإق،ي سإئ<ينا ش وإقا يدء 
أنثنثاوأإذ قثص م إك دبم ين دأءظم لشر رآثممحو؟•■مغم 

•القمبمتبميح؛©؟ ثأمكاجئثنن ءاثاووا عناكاثبمأثث ثثدوكا أف فيدمحف دقث٠^١ إلأ 
تآأن:بمتثاد٥ءوماَكرثث> يشلاين ثن مث، يثغ إلابمئريثيًظم هئف رثثهتر^ لهم 

ووماأدآآلاثوحقل ?0؟ ^ئفياٍسويكن ^لطنيإيطدنلإظ،مم 
وه١د٢قتي. ةثثغب^لثلإحف ؤبمدآس تآ.ثاديثتلإأ عك ستئ وثدئJثن١ أقي 

صلاتبجم دأومح.ليا محؤنأ ق ثثم_دركث■ اؤ أنينآ يف هئنج؛ةنء=ظم ^^وأحضؤ-م 
حادثشسنيوبماشهدءعرد؛إلف,لمن ^هكثقؤأامحر<ئسط او؟ آتمبزك 
ا؛©؟صثثي-يني ثاو ين يبممح، جهم إنة،، ين ا©" عنيد جكثار حقل وثاب ؤآستمشثمحأ 

ثيإيوءومام ^^^١^ بجصىمُولأثصظاد 
لأ©ه

•الشسطر 

وثمودوعاد نؤح كقوم \نفئ»ة الأمم من ملكم من مشوا الدين محر - الناس أبما - يأتكم ألر ٩- 
الماؤلمة،بالجرامن رسلهم حاءتمم تعال؟ اطه إلا عددهم تجمي لا الأمم، س يعدهم س جاووا والدين 
الإثتا لرسلهم: قالوا الفعل هدا إل وإصاقة الإيعاز- مول عن واستتكافآ الخد، من غيفلآ أيدثبمم فعضوا 
س— الرسول أ-بما — إليه ئدعوسا ثيء كل س للتهمة موجته سا محيط- شلثه ق ؤإثنا به، جقتم يعا مئ-د، 

أمدرالدين•

وهوشك، وعيادته ووحدانيته اف وجود أو لم: موبخن عليهم، منكرين رثئهم عليهم قرئت - ١ ٠ 
ذنوبكم،من لكم ليغفر وءلاءته؛ عيادته إل دد.ءوكم ومتدعها، السح والأرصتن السح السموات، خالق 

سفاهةرشلهم عل فندوا عقابكم؟ ذ بماجلكم فلم احالكم، منتهى إل الدنيا الحياة ق ويزحركم 
منوأحد-ادنا أياونا يعيد كان عئا مرقونا أن تريدون كصفاسا، صفاتكم بثر، سوى أنتم ما الخاهلية: 

تقولون.ما صحة عل لكم يشهد محسوس بدليل قانونا والأصنام، الأوثان 
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افَولكن قلتم، ي والطع الخلقة ي مثلكم بشؤ إلا تحن U لأقوامهم: الرسل قاك - ١ ٢ - ١ ١ 
شأننامن لمست قاما صدقنا، عل انمالة الايات من ّألتم وما السوة، منهم يشاء من عل بكرمه يتفصل 

ثيءوأي ورسله، الله المصدقون ظبتمد وحده القه وسمٍا وقدرته. الاثه بمشئية إلا اسنهلاعتنا، ق ولا 
صبمرأنتصبرن ومإ الخنة؟ وطريق الإسلام دين إل ووصتا أرشدنا وقد تعال، اف عف ااتو'قل س يمسا 
بوعده.الواثقون افه، عل المتوكلون فليعتمد وحده الله وعف وتكذيبكم- أذاكم عف أكيدآ 

إللرجس أد أكيدآ، إحراجا ديادنا س ت رسلهم تاددون الكفر جبابرة م وأن- ١ -٤  ١٣
الكمارمولأء ديار ولنكئنحم الرصلين، عل العتدين هؤلاء سهلك او4 رصله إل اف فأوحى دسا، 

القيامة،يوم يدي بين مقاهي خافوا الذين للمؤمنين العفليم الكريم الوعد ذللن، هلاكهم. يعد العتلين 
الخاب.صد بالعدايج وعيدي وحشوا 

انمادشديد هتكم كل ومالارث٠ لهم، فاسجاب، والفتح، الصر تعال اف من الزنل وع، -  ١٧-١ ٥ 
بمشقةيتكلم، المار، أهل أحام من عمج ودم مح س فيها ويمي انتظارْ، ز جهنم نار مصره للحن،، 

الويث،أساب، ويأتيه ومرارته، قذارته شد.ة من له مثله لعدم إصاغته، من يقرب دلا به، فيعص يلعه ألن، 
بلباستمرار، العدابط شدة ليدوى يمورت4؛ لا ولكثه جهاته، كل من به الممحيهل الشديد العذاب، من 

الو*جع.شديد عدايج يعشه 

والامساطاتج:الفوائد 

ئم.يزين الذي الشيهنان ثزعة ئثابه عل ثدل، رشلهم، عف الأقوام رد تشابه - ١ 

ثيثج•افه ؤ، ليس اى مونفي، ه ثلف اقو ؤا ؤ الرسل ®هول، ت تيمية ابن الإسلام شخ قال ٢" 
تقرير«.اسقهام فهذا ثلث،، اف j ليس ؤه من به مقثون مم ما عف الأمم تقرير يتضمن تقرير واستفهام 

)ءموعسوىأا/بممم<.

الأمم.دمار ل وأثره الأعمى، المقليد حطورة ٣" 
تعال.اف عف الموكل ضيلة إل الرسل إرشاد ٤— 

وبوار.دمار إل الظالين مصير ٥— 

ممثرالومتغ،إلانتماروحبور.٦- 

لأمره.وايتجييين لرله، تعال اش امتجابة ٧— 



إبراهيم—درة 

متاعاهذاثُ مم ق اث-تثتإدآلإخ ^ئهزهتنآد ثداؤ؛أ-1ككنرعايرؤهتّ ئؤ 
وألأبيسآلثتنزت -كؤى آس أززأرك أؤ؟ ئوالقاتنقأثمد د'إدكث> •_/ مق ْ=؛قسوأ 

ثثاد-همثا لدي ؤيثدوأ وماثهوممشرهُ أ؛©؟ نأب أِثفيمنبمأ 
سرثالإإؤثن أسهمصفيناخسفآشم بثايهل حفنا سكمثأإدأ اثثعتؤأ 

وئادآلشتثكعق-_نآرمحاأم»ث>ءأاماكائنمجيمىا/ج؟ سناء هدئناآثمثاويى==ظلم 
ثالثتي,تن عإذم ل وماَكد< ظتيٍم نوةر؛ئي دبمآ-اؤ، وتمطي' أقن إنك شىألأنر لما 

وثأآتثدةأثآدأممتخبمًظم آمثآ=ظم إاؤنئ\ ملأثأؤبمؤف، ف، ثآسجمثم إلاأيرلعج 
نيذليثي٥" عدائ ؤثأ ٢لهلiليازك إة همتن ين خي==ظئئي يكمتث إؤ ثتمتمحك 

رتمتِمحغبمامحثا.أإدتي ^"^، ٢٤عنتاألأيرين ؤئه، ^^أأمحدضت،ئؤ. 
ا0؟هف؛اثقأ 

اكفرت

يقدرونلا أثرآ، له ترك فلم ونفته، الرج به عصقت برماد الدنيا ق برببمم الكمار أءءال، صث4 — ١ ٨ 
الهداة.ابيدعن الكييس، الخسران هو امحطثر الأمر ذلك الر. من عملوا ما ثواب حمول، عل 

ئاتبأمر السبع والأرصتن السح، موامت، الحلق، تعال( اف أف ~ الإنسان أءأا — تعلم م — ٢ ٠ — ١ ٩ 
وتمح،بيسكم يشأ إن ايق،؟ وائاع وحدانيته عل بمإ رلأ«تدلأل، بل عيثا، عئلئهإ لر واثه كامل، ونفنام 

حصوله.بممتتع اف عل ذلك وما منكم، حيرأ غيركم قوما 
جيعآ:لهم الشيطان وحطاب وأساعهم، الكفر رواء ين سكون الذي الجوار عن تعال اف عنبر - ٢ ١ 

الكماررمالهم^من الأساع فقال، القيامة، يوم نورهم من حروحهم بعد ٌ ف حيعا الخلاتق وؤلهرمته 
لوالكفرت نماء عليهم فزد الذ؟ عياب من شيثا عنا دافعون أنتم فهل الأكفر، ل الدنا j لكم أتياعآ ئا إنا 

افه.عياب من قئلصنا ولا والصر، ا"بمزع يتمعنا فلا إليه، لهديناكم الإيٍان إل اش هدانا 
منمتوتا الشيهنان قال، اكاز، اكار أهل ولحل الخته، الخته أملر ولحل الحساب، م أن وبعد — ٢٢
وعده،لكم فوؤ، العاصي، وعقاب اكليع بثواب وعدأحما وعل.كم اش إة والكيار: الصغار الكمار أتياعه 

وسلطقدره ل كان وما الوعد، وأحثمتكم ف،كدئتكم عقاسs، ولا ثواب ولا بعث، لا أن ووظئكم 
دلكنتاو٠وئءا، فلا فاثبعتمول، الضلال،، إل ذعوئكم ولكن والعاصي، الكفر عف فأيوكم عليكم، 



إبراهيمسورة 

انحاذكممن إبيرتثرأت اف. عياب من أنتم؛جش وما يمغيئكم أنا ما ذنبكم، الذست، فإل أنفكم، لوموا 
مومع.عذاب لهم اف حزمامت، عل انمدين إل الدنيا. ز ط\ءته ل الد مع ريكا شل 

أشجارهاتحت، من نحرتم، جنات انمالخة يعملون الذين الؤم؛ين تعاي، اف وأدخل " ٢٣

ملامالخنة: ز لجم اللأتكة وتحثت سهم، فيا تحقهم ومشيته، افه بأمر أبدأ مها ماكمح، الأيبمار، وقصورها 
مز.كل من والسلامة بالعافية وهوالدعاء افه، من 

مواضعز ونهق ملام، الختة ق الخنة أهل تحية أف الكريمة الأية هذه ق ُبيرق الغتةيْليت الشيخ ئال، 
ؤواتليهملهم: اللأتكة تحية ق فقال، بدلك، بعضا نجي بعضهم وأن تحييهم؛دللث،، اللاثكة أن أحز 

ّتثلمؤوءادكو-ثزثئتتا و٠الc: ١لآية، ■؟▼-ءأ[ ]الومد: 
هتامثان:هب[،الأية، لالزم:ما'\[ ه ةذ-ءلوماثإي!بم، يثن عثءًظم 

تقدمكا الأية، [ ١ • ]يوص: ه ثلة بجا يمحقبم( ذياتبمثق١٣ آعثتهت؛ ؤ بضا: بمضهم تحية ؤ، يمال 
إيضاحه.

والأصتساطاتتالفوائد 

الأجرة.ل اثمالحة أمالهم من لابممميدون الكفار ١- 
مداشامحسؤساعهمذ،الآخرة.٢" 
دالتزمحغ،•الوموّة ٌوى ايشر، عل لطة ّيملك لا الثيهنان ٣" 

وأتاعهم.الخواغيت،، حوار عن الاخرة متقبل j، *-حمل  i، ١۶_؛اف إماء ٤" 
اتحة.أهل تحية اللام ٥- 



ّ~ودْإبرامم

اؤأرئهنتزضءظثييى> ,لآي0 وممٍثآقتآ'لأثاو رده-ا يإذن جئت دكده\و ئيقآ ١؛^" 
آشيثبت اأج^أا نهمار من لها ما اي؛ر؟نى مي ثن آحتقتا حميشخ كثجسرى محيشت ومث-لملإىت 

ومعدآةأدابمئ آئث وكهّد ألاح—نؤ وؤج آلو0 آ-كوؤ ؤ، آلث\سةا  ١۶٠١٠ائمنث> 
جهمو؟ دار٢١^١^ منهم اشَةرإمحأحزأ بدزأينثث آك.؛ن ر1ق أيم أو؟ ئشاث ما آق- 

مصيتحقمئمقؤأ ثو س_ايلهمء عير أدد١داإجّؤأ ؤحمانأهي اتوأ أمار بملوئهاوبمنكن 
ملآنمن ؤبملأية ي—تل وبمقؤايتايزمتنهم شيعؤاآلضاوْ ءامتهمإ آكن لمجادى قل أتو^؟ الثار إل 

آث١^ مث هزئ س ظ0؟ 
يأمميهءوسحرت؛قمؤ،آثثحي ، وسئرإ-؛ؤلإآلمإلك>^١٠٧ ٢٤٥مأئتحيدءثىئز؛برمحقا 

مناأع؟وءاثثكا ؤألأبمار أكد وثئرمحأ ي؛ن وأقتد وثدزصأآف11و ؤ؟ آلأئهتت 
بجمملومذف\ثهيم

المسبمؤ\ر٠

يجرةاف إلا إله لا أن شهادة التوحيد لكلمة مثلا اض صرب كيف ~ الرسول أ-بما — تعل*ا ألر ~ ٤٢ 
السإء؟عان مرتقعق وؤ'ش\ الأرض، أطاب ق ضاربه الخالة، وهي كريمة، 
والأجرة،الJني١ j بالدكاث، حافلة الوحيد كلمة لأن حالقها؛ بإذن وقي، كل ث،اثما ممدي - ٢٠

فيرضوا.لالخاس؛لكيئيظوا الأمثال اف وث؛يرن 
عروقها،سان لعدم جذورها اهتلنئ، محلممها، ق الحيثة الخفلل، كشجرة الكمر كلمة ومثل -  ٢٦

فناء.إل هي بل بقاء، لها ليي الكفر كلمة وكدللث، استقرار، لها ليس الأرض، سعلح من قرية قاما 
قيبيا اش، رسول محمدآ وأن اش إلا إله لا أن شهادة ت الحق بالقول ااؤم؛ين تعال اش يشت، — ٢٧

يبجلالأحوال. وشدة الأهوال من فيها ي؛ته»ا القيامة وق الشر، ق ا،للكين موال وقت، ا.ل،ا».ت، صد الدنيا 
وقمله.بعدله بعبادْ يشاء ما اف ؤيفعل المديد، والخواب الحق إل متلون فلا الكمار اض 

وأناف، إلا إله لا أن يشهد الشر ق ثئل إذا ااادل%ا ^ ١٥قواف رسول أر ه عازب بن الثراء عن 
•ه" وهمذالأجنة آليتا ائتوء ؤ، آلقفيخ' يآثمزل اك؛ث آقت سق ؤ قوله: فدلك، ^، ٥١رسول محمدأ 

نبهالصفة ابتة كتاب ٢ ٢ ٠ ١ / ٤ مسلم . ٤٦٩٩برتم )الأية( باب إيرامم.* بؤرة الضر— كتاب  a٢٢٩/البخاري )صحيح 
عليه(.أوالنار ا-لحة من اليت مقعد عرصن اب وأ،له، 

٠٦٧٢ -



ّورة|برامم

Y،\-YA - الأمنسة تدلوا الدين اش، صد مقامك عن البعيدين حال إل - الضي أبما - تفلر م
المتروبثص صعثرما، يذوقون جهنم نار ق الهلاك، دار قومهم فأنزلوا الكمر، إل الرسول ومحيء والقرآن 

٠ ٢٢٣٠

مكة.أهل كمار هم قال: ه تثلو١يق^سكما ال.؛و< رإق آم ؤ ءغه،ات اش رصي ماس اين عن 
(.٤٧٠•يرمم باب)الأة( ّ.ورةإبرامم، الضد- -كت١ب ٩٢٢ M الخاوي )صحح 

تعال.اف دين عن واكاس أمتهم لثصئوا . العيادة ق له مماثال؛ن شركاء فه المشركون وجعل — ٣* 
الباقية؛جهنم نار عداب إل منج٠تكم فإل الفانية، الدنيا بنعيم استمتعوا الرسول: أيها لهم قل 

؛ثاايحتاجين ؤينطوا وسروملها، بأوقانيا الصلاة يودوا الوم؛ينت لمالي افّ رمول يا قل "" ١٣ 
صداقةولا النفس، قواء فيه يا؛ني لا الدي القيامة يوم يأق أن قبل من وجهرأ برأ المال من رزقناهم 

الأحباب.

Y'Y'~Y'Y ~ والأرمنالسح موايت، الحلمق فهوالذي تعمه، وكريم صنعه عثليم عن تعال افه نجم
لكمودلل دالثار، الزديع أنولع فأحيج المْلر، السحاب من وأنزل سائق، مثال غثي عل ء.أ؛دءهءا تع، ال

العييةالأمار لكم وذلل الأمتعة، ومل السفر، ق منها رلأنتفاع بأمره البحر ل لتسثر الكبيرة؛ السفن 
صلاخمحمى لما واستمرار؛ بانتظام والقمر الشص لكم ودلل والأواب، الزريع وسمي للشرب 

الرزق.طب ق عي للالنهار وسحر فيه، لتسكنوا الليل لكم وسُءمء معايشكم، 
اكتوعةالكثثرة القت؟ من سبحانه، منه وتطلبونه إليه، تحتاجون ما كل من تعال افه وأعهل١كم " ٣٤

الثنم.سم، الخحود ممث امملم، لشديد الإنسان إن تحمى. لا التي 
والأسساٍلات:الفوائد 

التوحيي..كالمة عثلمة — ١ 

بشرىافهتعالالمومنتنبميتهمعلالإخم؛٢" 
ممحثرمنبث.لنعمةاطهبالكفرالخرانقالدارين.٣" 

وجهرأ.سرآ الفقة وجوب — ٤ 
تعال.اطه سأل مى ل بالاستجابة البشرى ه~ 

الملحق.ق المْلر تكوين محيل يئفلر: ٦- 

ومحرما.افه لتم عثلمة - ٧ 

والإمحان.العدل لشم ان؛ للأتاص تخثد ٨" 

-٦٧٣ .



إبراهيمسور؛ 

نيمندآثه—نام أن ؤه وآ-نئتغو، ءايثا آكهد ه^د١ آجمل ري إلْالاإم1؛مبم وؤ 
قبمترو؟ريآإؤ،هق عصاق ومذ مي يعف، ئس الثاتبم، أصللذَؤةلتن إئلأ 

متىأثدآ ثيثؤأآكأزه نتنا ^ ٠١٥٢عنديتناى ريج عم_ذى مندرثؤ،إواد آتكمت، 
وماملأ وما ملأمامغو 'ه؟رتآإق دثغ£0 لعلهتّ مذآلئترت دآنذيهم تيوٍكاايإ ادايو< 
آوزعق ة ؤمب آلكا لئ انحني ؤ؟ آلثثاإي ؤلأؤ، ؤ، سء من آش يمل عس 

ركتثاينئي وبن نقير حعافي -آأؤآرب ١^٠١٠ لنيغ رؤ، ل0 ر)سخيى إس-منميل 
ُعُهانيثاب يمحم يرم لؤلالدئيشممحيجتن رق-اآعفر دعتاء"٥" ؤيثبمل، 

التمسثرت

هاجرزوجه اسكن حين سحانه، ف وخمدْ وئصزعه القص إبرامم دعاء تعاق افه يدمكر — —٦٣ ٣٠
أمهمعل الشر فيها يآمن وطمأنينة، أمن يلد )مكة( اجعل رنا يا فقال: )مكة(، ق ءاعيل إ#-وا؛نهءا 
همادةعن وأحفادي وأبنام أنا د١نعدمحء( داصرني والشجر، الصيد من فيها ما ويآمن بما، وا ؤيتأن

دبتي،أهل فهومن والإسلام التوحيد ل ي، اقتدى فض الإسلام، عن الخلق من كشرأ أمثت، التي الأصنام 
بمم•لحتم اكاس؛ن، لذنويح غفور فإللئ، دض، ق أمري حالفج دمى 

أنهأحز مواصغ ق ثى ولكه مدا؟ إبراميم ث دعاء أجاب هل سا: سى »لم الئطقيطي: الشيح قال 

١[، ١٣]انمافات: ه تتسهءيأّى وتلزلة عنتس دبمتهكا لبن ؤ كقوله: يعص، دون ذييته بعضي ي أجابه 
•الأية* [ ٢٨]الزحرف:ؤوجألهأ،تةةاىتفيسمسوءه وقوله: 
أي•الحرام' محنك بجوار ذيع' ب لتس بواث هاجر وزوجتي إماعيل ائتي أسكننن، إي ربنا يا -  ٣٧
بعضىتلوب فاجعل المارك، الوادي مذا ل الصلاة ؤيودوا يعبدوك، لكي ربنا حولها، وما الشرفة الكعبة 

للماس- ممهل التي الأمران محتلمه من وارزقهم حم، واللحاق إليهم للميل والحمح، الشوق شديدة اكاس 

وقفللثج.ينمك عل ؤيشكروك يمدوك لكي فيه؛ العيس 
منثيء اف علم عن يغسا وما نفوسنا، ق يطهر وما قلونا، ق سحقي محا العالإ إثلث، ربنا يا — ٣٨

هاء-الق أم الأرصى ق أكان سواء الخلوقات، 
حالقيإل ؤإمحاق. إمهاعيل ابي مر كم عل رزقي الن-ى سبحانه، ض كله العفليم الثناء — ٣٩
يدعونه.الدين لعباده ونحيب الدعاء، «ح لأمري ومدبر 

-٦٧٤



ربمايا يدلك، يقوم ثى ذئيي من واجعل عيها، مواقيا الصلاة أداء عل تحاففلآ ائتني رب يا — ٤ ٠
همادق.وئثثل دء١ني، اتم، 

ماعل الماس محاشن، يوم ورماله ياف ورال«ضئمن لوالدي واغفر به، قفزلم، ما ل اغفر ربنا يا — ٤ ١ 
الدنيا.الخياة ق قدموه 

والامساطاُت،:الفوائد 

وبركاتما.ا،لكرم؛ن م فضل بيان ١- 

الفضلاهمرلفوءاءوبم،امحراممر.٢- 

تعال.اطه ثكر عف المحوالناص إ؛راهمم خذ ٣" 
أنواعها؟بمخالف ١لأصام عبادة خعلورة — ٤ 

لالماخة اكمرامح، من الغالب، ل الزرع من الخالمت الخافت الق١حالة الأودية تشأ الخثراء: يقول ٥- 
الماحيتارةلرونs نتغير ثم اداْ موفور خصبا الأصل ق الوادي يكون حنث المح،، آلاف عل الئْلقة 

المرأنو الخان ملم الكريم: القران ي اسلب )الإشارات قاحلا. حاقآ الوادي فيصح التطقة، مح، والخيولوجية 
١(.٨ -٤ ١ المدمدالنارالفم ادكر؛مت 

والسالمين.والأولاد للوالدين الدعاء استحباب — ٦ 

-٦٧٠ .



سورْإيرامم

مهيخرئقكس يؤمئم إقتا آشلمذكن ثئثق عث عنفلأ آكع ثصثجى ثُ وؤ 
عءد.وآبيآفاشمحم

ظ_لتوأانين مثنهمجه ؤ، وسستثمثلم أو؟ في، ^١ من مالنتظم مل، من، آثنثم ة===شو\ 
وقدأو؟ آلأمثاث، لآؤم تبمتكا بهر َكما ثعقم ونمك آسِهز 

آقة■فتقأ ٥^٠ و؟ أغصال منة لرول، مآ==كثثلم ولنكارتث> تيئب ؤعندقؤ مه=قتئلم 
ثيتووأؤآيتثمت آمحتف عير آلاض ث، بد بجم أؤ؟ ذوأننقاي عيز آقت إن رشلع وعدْء محلف 

إههمي،يتبيأنوآ ^محتحماد ؤ، مميز يومسذ نكنك< ُأو؟ آوحدآلمهاي قه 
ثداأؤ؟ شدغآنم1ثاس ئَةّبتإنآس دجزتح،ممو،ين ؛٥؟ وبمحم،يوظمآدار 

ء0؟4^بحئةنوفمأوزاهم 
اكفرت

إياالومخن• محليذاء تكدسك من المعتدون يرتكب عئا غافل اف أن — الرسول، أيبما — ئفلنن ولا — ٤ ٢ 

والهلع.١لفرع من ممثحه الأمار فيه نحمد رهيب مهسب ليوم يمهلهم 
رقةمن مقحه فهي بعيوئم، بملرفون لا رؤوسهم، رافع؛ذ، الداعي، لإجابة مسرع؛ن، تراهم ~ ٤٣

والعقل.التفكر من حالية قالوتم نحعل التي المفجعة الأموال، 
١^^٠يستغيث اليوم ذللثط وؤ، القيامة. يوم عداب والخن الإنس — الض أنبا ~ وحوفن — —٠٤ ٤٤ 

عليهمف؛ثد وقعهم• الرل ويصدق، بالتوحيد، دعوتك يحب قريب ذْن إي، أمهلنا ربتا يا هللموات 
الديناكن مز وسكنتم بالبعث، وكدبتم فيها، محليون إثكم الدنيا ل قبل من تحلفوا ألر لهم: توبيخا 
قالأمثال، لكم ونقا تعتزوا، فلم بذنوبيم أهلكناهم كيف وعلمتم وثمود، كعاد بالكفر هم أنفظلموا 
فلم-سلوا؟القرآن 

ذلكبكل العلم تعال افه وعند ولامؤم؛>ن، قؤ للشي والشدائد المكايد ندبثر المشركون أبرم ومد ~ ٤ ٦ 
سيئا.اض يقزوا فلم لصعقه، الخيال( منه لتزول، مكنهم كان وما علميه، والخزاء الكر 

 V الكمار.وإهلاك بالتمر الرسل به وعد ■^، ٧١وعده كئلفث افه أف — الرسول، أ-بما — فلائثلس ~ —٨٤ ٤
هدمنيئ.ل، يوم القيامة، يوم وذلك الإسلام، أعداء من الانتقام عل هادر ثيء، يعجزه لا عزيز افه إف 



إيراممسورة 

افللقاء ظاهرين المور من الخلائق ونحمج موات، السدل وكاJلالثS نقية، بيضاء أحرى بآرصى الأرصى 
الكائنات.حح يقهر الذي والربوبية، الألوهية ز ١^^٥ الواحد 
عفراءبيضاء أرض عل القيامة يوم الناس ®محشر ه الّءء، سمعت ه سعد بن مهل عن 
ا-محاتى•الحز م: قرصة مح«. اص 

(.٢٦٠ ١ برتم الشاعة. يوم الأرض اف شض باب الرقاق. كتاب ايخادمح،. )صحح 

ع؛رآ/تيفيآمتيس تبدل ُوم ؤ هذت قوله عن جؤ اف رسول مألتؤ ةادت،ت عنها اض رصي عائشة عن 
.المرامي٠٠®عل ^١^ اف؟ رسول يومئذيا الناس يكون ه؛أين، ؤآلسمؤيت، 

(.١٢٨٩ برتم والحور، العن، ي باب وأحكامهم، اياضن صفات كتاب ٢— ١ ٥ ٠ / ٤ لم م)صحح 

كقولهذللث،، عل يوافي، والقرش ادد.لة، الأرض عل نحثزون »الاس تمة: ابن الإسلام شخ وهال، 
مل،يكون وحائم وحشرهم ه نتتقوأدئالني.حدأقيتافي ء؛رآ"شيإمإئزث بدئ١٢)؛^>، يوم ؤ تعالت 

الأحاديث،،،.ق ست، ك،ا فيها، المار أهل ويسقمحد الخة، إل ينجون عليه الصراط فإ0 الصراط، 
٢(.• ٢ )هتصراافتاُوإالمرين 

وثياممالحكمة، الخديد بسلاسل والأرحل، الأيدي ممثدي القيامة يوم الجرمغ، وتحر — ٠ ١ — ٤٩
وتعلووتثهلي الرائحة، متتنة الاشتعال، سريعة اللون، سوداء مادة وهي قطران، من يلبوما ام، 

بإساءته؟ء والي باحاته، المحن أمالهم، عل افه دجافث٠م ئورهم من الاّر، دبجرغ النار، وجوههم 
حنقه.لخمح الخاب سرع اف إل 

يومالمار أق الكريمة الأية هده ق تى ه آلئار و-»وههلم ؤمثى ؤ ت تعال ®موله الشتقيهرت الشيح قال 
نتحؤ كقوله: أحز مواصغ ق ذللث، وأوضح فتحرقها، الكفار وجوه ثئشك، القيامة 

عنعنوجرجممآلثاردلأ -ء_ءو،لالوتدم٢ؤتيممثدأ ؤ وقوله: ١[، • ٤ لالو»تون: ه َكإ»مبمث 
[،،.٣٩لالأسا»; ه يثهويهِنى" 

الأتمارمن فيه بجا ونحوفوا لتشحوا والخن؛ الإنس لخمح وسلخ إعلام العظيم القرآن هدا " ٥٢
وحدانيةعل ئدل، التي الساطعة والداهغ، القاطعة الدلائل من فيه بجا يتصقوا ولكي والأحكام، والمواعظ 

لميمة.الالعقول أصحاب، به يتعظ ولكي تعال، اف 

-٧٧.



إبراممسرد؛ 

الفوايدوالامساطات:

ذلتهم.وصقة وهيمحهم، ايار، أهل حالة من الترهب - ١ 
وليصإهمالا.الثلا،لينإمهال -امحرعداب ٢- 

ءذ؛ل؛مة.موعقلة تعال اش ح النار أهل بحوار الناس ندكم ز — ٣ 
الثلال؛ن.يماكن المرور عند والوعظت الاعتبار عل الخث — ٤ 

جهم.ق وأحوالهم والجرمن، مصرالتلال؛ن بيان - ه 
والأحكام.الواعظ من فيه وما الكريم، القرآن عقلمة بيان ٦~ 

-٧٨،



الحجرمحورة 

مكية.ت النزول 

اجلماصد:

•دالرالة الوحي تقرير ١" 

داِبمراء•البعث تقرير ٢~ 

مال.اض وحدانية عل الأدلة إقامة ٣- 

لليثؤرة.الكافرينْوعتلة الكاوي؛ن عاقة سان ٤" 

اض..سالية ٥- 

^^١٠٥٢بمي 

ئييذتآمزَكامأ يكهميأ يودآلإ-ن يلما ٥؟ ين يدزءاي ألبمتكثف ءايث ينك ؟؛^ ١ؤ 
للأرثاوثآقتذك(يىهمثغ ٥" ثتامف ويثتمأوممخمُالآعمزق درثم،يظخ]' ٥؟ 

ثئ1رأكآَجاهىثزدمح
تانانثهآ ككمنآقي.قق  ٢٥آلآمإهلمأنى< 

لإوظاةتمحبي<ه؟ه ٢٥مقمون ^١ وماكاتوأ أ؛لؤ 
اكفرأ

بيانبيرادها ق الخكمة من وأن القشة، الخروف عل الكلام البقرة 'سورة مطلع ق تقدم ه الر ؤ ~ ١ 
اكصيحة،الياف ذو الختليم، القرش الكامل، الكابه آياث، المدر العفليمة الآياُت، _، القرآن. إعجاز 
الواصحة.والمعال 

يدخلإذ القيامة، يوم اساب< أموال ثرون حئن تعال، بالله مؤمت؛ز، لوكانوا الكمار يتمى ربا ٢"" 
بالشفاعان.النار من مضهم وعمج الختة، الومتون 
الأية؛هده ق يقول افه. رسول أشمعت الخيري• سعيد لأي قلتح ^ ١٥طريفا، ش ابن صالح عن 

منالومتتن من أناما اطه *عمج يقولت تمننه نعم، ه^١^ ثمايودآلإيا^فغكألوَكامأمتيثن تؤ 
تزعمونكتم أليس المشركون: قال الشركنن، مع النات اشُ أدخلهم لثا قال: متهم، نقمته اداد؛عدمايأخذ 

الملاثتكةلهم فبمشمع الشفاعة، ي أذن منهم، ةرلث٠ اف سع فإذا التار؟ ق معتا لكم فا أولياء، أنكم لدنيا اق 
-٧٩,



الحجرسورة 

النار،من فثخنج الشفاعه، فتدركا مثالهم، يا لمتا يا قالوا: أحرجوا فؤأ اف، بإذن تحرجوا حى والتبيون 
الخهتمي؛نالخنة ق فثتمون ءال،ت ه لوَكامأثت-ليإن تيمايؤذآقينًُكثرؤأ ؤ وعلا: جل اف هول، فدللئ، 

يقهر ق فيغتسلون ٧^٠٥^٣، هال؛ الاسم، هدا عثا أذهب رثتا فيقولون• وجوههم، ق سواد أجل من 
أبي،حييث متهات عدة شواهل وله صحيح. حليث محققه! قال ٧  ٤٣٢يرقم ٤  ٠٨~ ٤  ٥٧/ ١ ٦ )الإحسان ٠ أ؛ منهم ذللث فيدهب الحنة، 
شواهيءوذكر نحريه محيتظر (. ٨٤٤يرقم الحنة )ظلال ١^١٧^١ إستاده وصحح الذمي- وواصه وص*ححمح ٢ ٤ ٢ Y/ الخاكم أخرجه الأشعري، مرمى 

الذكور(.الوصح ي الإحسان حاشية مغصلأي 

يالطهعويتشغلوا الدنيا، بشهوات ويتغمسوا والشرب، بالأكل يستمتعوا ~ الرسول أيها س دعهم ٣' 
والآحرة.الدسا ز الخسارة أمرهم عاقة تكون وسوف، لهم، اللازم الأجل عن الأمل وطول 

لإهلاكها،محدود أجل ولها إلا اف  juij■قدبت الش الثيالة الباليان من بالية أهل أهلأتما وما ه- -٤ 
•عنهم يتأحر ولا أوانه، جيء قيل أمة هلاك موعد ولايتقدم 
اثك<ادعائلثح ي_، ب،لجون؛ إيلث، القرآن عليه نرل الذي أبما يا وسخرية• المشركون؛كيي• وقال — ٦—٨ 
ئرلما افه. رسول أثك دعواك ق صادقا كشت، إن بالرسالة، لك لتشهد ،اللأئ؛كة؛ جثتاهلا مرسل، 

كعقابالكافرين، نم، الش الأفعال وو الزلة، الأقوال، ز اكابت للحق مواكأ تزيلا إلا ملائكتنا 
•ولاتأجيل إمهال دون العياب، -م ثزل اقترحوا ي الملائكة عليهم فلوثرلت النقيبة، الأمم 
كلمن له لخافخلون وإثما قو، الشن عل العشم القرآن زنا - والقدرة العظمة من لما ؛ٍا - إثما - ٩ 
القيامة.يوم إل وتيديل تغيثر 

والامتياطاٍت،:الفواثد 

الملحق.كال الأمل، صورةمحلط يفلر: ١- 

أنمن ه، محمد الني عل نزوله منن- القرآن بحفظ يتنهد هف اف• مستقبل؛ان إخبار )٩( الأية ز — ٢ 
اعق.انتقوم أن إل ثيء، منه أويضح منه، أويتقصى فيه، يزاد 

م،•لثدلا غموض، ولا حلل، ولا فيه نقص فلا اليان، كل وئ الوضوح كل واصح القرآن ٣- 
أنفيه يتمئون محيآي يوما فان للإسلام، وحريم كفرهم مواصلة من ونحييرهم الكافرين إنذار — ٤ 

(.٣٧٢! التفاسر: )أسر مسالمين. لوكانوا 

رالراجالومتينء• أحلأ3، من ذلك وليس الأمل، طول إل يودي الدنيا ل والتنعم اكلدذ إيثار إة ٠- 
١(. ٩٣/ Y الشرسي: للخف اكر 

دلافيه لاتآحثر ءا-د، أجل ل ومقرر ممن، بتاريخ هومقدر ؤإنيا عشوائيا، ليس الأمم هلاك ٦- 
تقديم.



الحجرسورة 

المراج )ال—محطئ. أجله مل يموت أن بجواز قال من وإى بآجاله، مات فانإ قتل أو مات من كل ٧— 
(.١٩٣/Y للخفالقرض: 

الضلع.ومن يل، والخد التغيير ومن والنقصان، الزيادة من الكريم سوقا تعال افه جفظ بان ٨" 

إلأكامأجءبمغءز٠ونمح،يبمكيىيجآلأىاأو^؟ 
;أؤساهمم0 َةئبمتتةئ. 

محأءاثلصمسمتحة0ي
iالمر

رسولجاءهم وما الآول؛ز،، الأمم حلوايمه ق — الرسول اتبما — من؛؛_، أرينا لقد قسا —  ١٣— ١ ٠ 
قوأدحلناْ سلكناه ك،ا الجرميز، قلوب ق اش بأنبياء والاستهزاء الضلال الك نكدللث، منه، إلاسخروا 

الأمممن الكدبين بإهلاك افه متة مصث وقد القرآن، -بدا يصدقون لا الن-ين النهرين أولئك قلوت 
الساشن.

طءالمن بابا لهم لوقح فهوسبحانه للحن(، ومكابرُم مكة كمار عتاد ثدة تعال اسّ ~ ١ ~ه ١ ٤ 
أبصارناّدت إد،ا بقولهم؛ التكدس، عل وأصؤوا ؛دللثح، صدقوا نا الياء إل فيه يصعدون فصاروا 

محئدابه يقوم الذي الحر ——، المعود؛ببدا وحدعث، 
والأسضاطاصالفواثد 

عنإلا احتراقه يمكن ولا والهل١قة، المائة تمالوه محكم، بتاء الياء أف الحديثة انمراسات أنمت، — ١ 
إطلاقمن، الأنان تمض، لما ال،اء j، الأجسام لعرمحج الحقيقية المعرفة ولولا فيه، متح أبواب طرخ، 
مهيا— ياء الق تحرك جرم كل أف الثابت، من أصح حيشر الفضاء، ريادة اّتهلاع ولما المناعية، الأمار 
يمثلمتجن، حْل ؤ، الخحرك إل يضهلره تما وبالحاذبية له انماءعة القوى من بكل محكوم — كتلته كانت، 

(.١٧• ص اسح: العزيز ب بن الذ محي تت: والالقرآن ؤ، العلمي • فيه الوئرْ والطرد الحدب هوتم، من، كل، محصلة 

الكريم:القرآن يصفه -ى، الالالمألوفه غير الباهر الشهاJ ٠٠الراوي،؛ الوهاب أ.عبد الفلكي العام قال ٢- 
إلإنسان أول إرسال متن. مغامرامم أئئاء الفماء رواد لانْلياعات ؛الفعل، هوتأكيل. ه ؤّكآتاأبممثا 

لهيبدو لا الخارجي، الفضاء إل الأرض جو من الإنسان عرج فعندما . ١٩٦١سنة غاغارين الفضاء 
)سجزاث.اممحاسيتزامن،صبمْا(.أسود،٠. بلون بل السياوي،، الأزرق بلوما الأرض كاء الفضاء 



الحجرصورة 

يقيلفكط والشامب، الأمم ل شائعة وظاهرة ىسيهة، 'ىدة ؟هم والاصتهراء الأتيياء تكذيمب ٣" 
بالرسل.ملهم مى محتل فكذلك باكي.، المشركون 

به،يؤمنوا ولر آيت أكبر القرآن إذ لها، معنى لا ا،للائكة كرقة »الآيات العاتيين الكدصن مهياية — ٤ 

ناآمنوا.يعرجون، فه فقلثوا المإء، من باب لهم لوقع محليا 

أ©؟لهي سئم ^فًلثهائز، سمإرتك> ف،آلتثل؛٢^٠١ جعنا ؤنذ3و 
وأئت1اجاينخئ مددقهاؤأكنا,مها مآ؛دمحش ?© يي هآبئه»ثتاب تؤذآلثتع إلامي 

ولنتنسم(ءءإلأبمتك©؟ وش معبيش بما وؤ ?^؛■^١ ثؤقير©؟ 
هءالثثاء يى هأتيلط إريح آلختخ وأرملث١ ''©ُ معوم ثدي د^زلأثإلأ ^١ -حنآيتق 

التفر!

لجعلنا ولقد ت لخلقه عطائه وكريم صنعه، ق قدرته عظيم ييال مؤكدا تعال افه يقسم — ١ —٨ ١ ٦ 
عثلمةق والتفآكر التفلر، عل القدرة له من لكل الماء هده وؤينا والكواكب، للنجوم منازل الدنيا الياء 
مىإلا افه، رحمة من مطرود ^•^٠٢، متحق شي3لان كل من الدنيا الماء هده وحقظا بحانه، الخالق 

ونحرقه.ئلحقه، الضيقة النارية الشبيه فإ)؛ الماء، أخيار من شيئا اختلس 
انمانق ننزل اللأتكة ®إى ت يقول ه افه رسول سمعتج أما . الم، ذيج عتها افُ رصي عائشة عن 

الكهان،إل فتوحيه فتمعه المع، الشياطين فشهر3، ماء، الؤ محقي الأمر فتيكر ~ وهوالحاهمته ■" 
اللأتكأذكر باب ا-محلق، يدء كتاب -  ٣٥•هم-ا٦! الخاوي )صحح أنمهمء. عند من كدية مثة منها فيكذبون 

(.٢٢٢٨برتم ١ ٧ ٥ ٠ / ٤ الكهانة تحريم باب ~ الملام — لم موصحح ٣، ٢ ١ ٠ يرتم 

الجانأنولع كل من فتها وأتجتا جبالائايته، فيها وجعلتا ووثعناها، والأرضتثطاما، ٢— —١  ١٩
مطاعممن للحياة إليه تحتاجون ما كل فيها لكم وجعنا وإحكام، »ا.قة ومعلوم ممئر ثيء كل من 

انمادأرزاق س ثيء س وءا العباد، رُت، عل هو ولن،ا ءلي؛5م، يرمهم ليس ص وغيرها ومشارب 
معلوم.بمقدار والصالح الخاجة حميه إلا وهاثثرله روقه، خزائن عندنا إلا وا.كاني 

.٨٢,



الحجرصورة 

ثقياالطر وجعلتا ثمرا، فتحمل الشجر وتشح مطرآ، فيزل المحاب، ئلح اJرياح وأريا — ٢٢
والأمار.والآ؛ار العيون ق لكم نحفظه شحن بل حمتله، عل ولتم؛قادرين ومواشيكم، ولزرعكم لكم 

بعدحيا كان مى ويمست، م؛تا، كان من نمي ~ والمدرة العظمة من كا بإ — نحن وإينا — ٢ ٤ — ٢٣
منكم،مامت، مى قيشا لقد ومسا عليها. وتى الأرض ونمحنئرمث، ذللت،، عل يقدر أحد ولا الأحل، انتهاء 
القيامة.يوم إل الاس من ثنحلق من ونعلم آدم، خلق مند هوحي، وتى 

أهوالهل حكيم إيه والعقاب. والثواب ليحسأب محمعهم هو — الرسول أييا — ربك وإق — ٢٠
بخلمه.عليم وأفعاله، 

والامتشاطاصالموائد 

اللحق.ق كإ الشهاب، سقوحل صورة يتفلرت — ١ 

ي؛نآخر وتوازن الأكجين. من الضان يهللمه ما وبين الإنسان يآظْ ما بين دقيق توازة هتاللث، ~ ٢ 
حديثاالعناء قاسها الب وهده الغاز. هدا من ال؛باُت، يآحد.ه ما وبين الكربون غاز من الإنسان بمليقه ما 

الأرصىلأحرقت، جة الغ٠^٠٥ ولوزايين، تقريا، U/' ١ هي اُبموي الغلاف، ق الأكجين ية فندقة. بكل 
الغلاف،ؤ الكربون غاز ية نأما اختناقا، الكايتامت، لماتت، قليلا المعية هده نقصت، ولو شرارة، أول، مح 

اانياتا>ت،ثاتته نقصست، ولو جيعا، وماتوا اليشر لتمم المعية هن،ْ زادمحت، ولو ، -/ ١ من أقل فهي ابوتم، 
(http://www.kahecl7.coin/ar/indcx.php/2010)(2-20-20-- 13-13/243-2010)04-43-22-90-90-١ الخياة وتوقفت، 

محهريةحتيامحت، من بأكداس الحي، هده الرياح تلقح أن يتْليي، الهلر ونزول نموالمحسيط إن ٣" 
اررياحونحمل فيه، ندوب أو اناء تمتصي أما التؤيامحتح هن0 خواص أهم ومن التكام،(، )ئوي١رت٠ نمى 
(.٨٤ص الفظوي، الدين حال محور الوالقرأن: ق الإعجاز رداثع )_ يمْلر• لكي المحاب؛ به وتلح الماء بخال كدلكه 

الملحق.ل كإ اللوائح، الرياح صورة وينفلر؛ 

يرزقونالدين هم أمم الأحيان كثثرمن ل الخهال بعمى وظن تعال، اه عل ا-فلق حميع رري، - ٤ 
تعالخلق وقد والاللث٠، والمملوك والخادم الخدوم يرز3، الرزاق، هو الله لأف خهلآكبتر، والخا-م العيال 

رزق.لأحد محصل وإلالر والهاضمة النادية القوة وأعطى والأشربة الأطعمة 
الناسسيحشر تعال ؤإثه القيامة، يوم إل والتآخرة المتقدمة الخلوقاُت، بجمي عام تعال اف ~ ٠ 
والخزاء.للحساب جيعا 

-٨٣،



الحجرررْ 

ومديرغيرْ، لا لخشرمم والتول هوالقادر اف أق عل دلالة ( ٢٥®هو،ا)١!؟^ صم؛ر توسط ز ٦- 
الأشياءيتفاصيل وعلمه قدرته كيأل عل الدلالة من سق ما أئ عل والتنييه الوعد لتحقيق دارإن٠٠ الخملة 

١(. T٩٨/ اكرض: اكرسب )المراح الحكم. صحة عف يدل 

ؤإدنافيآلثثو>ي من ثل ين -؛؛؛_ يآن ^^:فيتنمتنتزنو٢ قد يؤ 
منتحمي،في ؤثتت تتقتثثُ ^^١ و؟ منتن^uj_^، بمقثئآ ح؛ايى هلإلمك؛تإفي 

معآلشحدم1ك>إلألأتلمتنأقوكؤد 'ٍظخثأخنى؛ا؛©؟ مجدآتلإكه ذثعوألآءشء،دبماو؟ 
ص,ينسنفيمح?0؟ .ةارى;بمتاهآلأ0ؤنحآصبم 

وإقءلشآصاقمحمح.ه?0؟ ييث يت؛اءنش ئادأخج 
التصثرا

وحلفتاحرك، أو عليه ثقر إذا صوته ثنتغ متغبمر ياص طين من ال؛ئبم آدم حاشا لقد ما — ٢ —٧ ٢ ٦ 
حرها•شدة من فتقتل السام، تتقدل الحرارة، شديدة نار من آدم مل من الخن أبا إبليس 

مايجمن الحان يحلي، نور، من اللائكة ءحلمث، ٌ افه رسول قال هالت،: عنها اطه رصمح، عائشة عن 
(.٢٩٩٦برتم مممرتت أحاديث ي باب والرتاتق. الزهد كتاب —  ٢٢٩٤لم؛/م)صحج ٠ *ا لكم وصف مما ادم وحلن نار، من 

يابسًل؛زا من بشرأ سأحلق إرٍا ت الملائكة حاط-، ح؛ن ؤإبلميس، آدم بقصة تعال افه يدٌكر 
له.فاسجدوا حيا، نمار روحى، من فيه ومحت، حلقه، وأتممت، سئيته، فإذا متغثر، 

منامتع الملائكة ح كان الذي إبليس لكن أحمعون، كلهم ومجدوا الملائكة، فآطاهمت، - -٣٠١٣
السجود.

VV'-U'Y - أنل، يبي، لا متكثم.آ• فآحاب الجود؟ من للث، الماغ  ١٠عليه: منكرآ لإبليس تعال افه مال
متمي•يابى ءل؛ر، من ءذلو3، يشر أجد 
إلل"~ءٍا عليلثج وإن رحمتي، من معلرود فائك الحنة، من احؤج له. إهانة إبليس افه حاط-، —٠٣— ٣٤

الحساب.يوم 

٠٨٤،



الخحرصورة 

والأسشاطات:الفوائد 

خمأمن صلصال من آدم حلق قال; عته،ا اض رضي عباس ابن عن صحيح ند باسري أ"محرج ~ ١ 
سميوإنها الرقق، فالتراب اكلصال; وأما ءا-لحٍاة، الخمأت وأما فااصد، اللازب; وأما لازب، طين، ومن، 

فني.إليه عهد لأيه إنانا 

(١٢٠ Y/ الشربيم للخطيب اكر )اأسراج \ش. بيت يقال; كعإ لها ، تشريقوتعال صحانه اش إل الرؤح إضافة ٢' 
إبليس.إلا أجعون فجدوا الملائكة يه تعال أمر إذ الجود، فضل بيان ٣" 

الآحرة.ؤ، عادة والالدنيا، ق الك،ال عن لصاحبه عائق واثه الكتر، دم — ٤ 
يومتزول اللعنة أد ( )٠٣الأية ؤ، يفيد لا ولكنه الغاية، انتهاء معناه أصل نر يفيد ااإل*ا ، الخرف٥— 
٢(.• ٢ T/ المراح!كر )يطر: التأبيد. الراد لأئ القيامة؛ 

هال،ؤنكينآئبيباو؟ بج_بيبمتحيا هأدظرتيإق رن ال ْؤ 
متيأ؛ءتثادلi هُ.إلأ يسيرق و/هميغم ق لهث؛ مي.بمآآعوء، هأد 

مىتتيأقعك، إلا ثلطنن عث؛،؛ ثك ليس ءثادى إق متّثمير عق صنحل ه1دا ئ  ١٥اأوأُ 
•يزءُثثثوثِأؤ؟تثيث؛ وأروإف-ثهمقلثمأميرن?جأ"تاسثئأُو>—<3^،؛١>-، 

ج.؛ثوىين صدوري؛ أأهأودsعثاماخ، أو؛اآدكلوهادثلزءامه< ؤبميؤثخ 
أتاآي،" أؤأروبمادكا يماخثمءو< هم؛ رما ثتبر فيها لابثقهث؛ أؤأر حم يمث 

التفسير;

الوثت،٥^، إل تعال اض فأمهله البعتط، يوم إل بالماء يمهله أن ربه إل إبليس طب ئم اُّآ~ا'اّا~ 
القيامة.يوم ح الحث، 

لأريتنما أدم، أحل من أصتكي ما بص، رب وذريته: آدم من الانتقام إبليس أعلن نم — ٤ ٠ — ٣٩
العبادة.لك أحلموا الدين المومنتينر إلاعبادك الهدى، طريق عن و^دأضلنه٠ا الد.نيا، ؤب العاصي آدم لبكب 

عللك، طاقة لا المؤمنين، عبادي إن ئثحلف،: لا وسنة إقامته، عئ طريى هدا ،؛ ١٥١فأجابه — ٤ —٢ ٤ ١ 
الضالين.من والعاصي الكفر عل انم، قن إلا إضلالهم، 

،٨٠



الحجرسورة 

أشيعمن فريق لكل أبواب، سعة ولخهم جيعآ، الضالين هؤلاء ئوعد جهنم نار وإ0 —  ٤٤—  ٤٣
قدرجرائمهم.منه يدحلون معلوم ياب الضالين إبليس 
مياههاوعيون خصية، أرصها اتين بق نواهثه واجتيوا افه، أوامر أءلاءوا الدين القين إف ~ "٨٤ ٤ ْ 

قما ونزعتا خوف. كل من امنين شر، كل من طل؛ن الثانية أبوابها ٌن ادحلوها لهم• يقال عدية 
بعضا،بعضهم يقابل ين، تأنممزر عل ون محلوالحيه، بالأخوة ينعمون وعداوة جمي• من صدورهم 
اش.ت»ءنلصرمول قال ،: ١١٥ه الخيري سعيد ش عن دائا. مقيمون فيها وهم تعسجإ، فيها لايصيبهم 

قبينهم كانت، بعمى من لبعضهم فثقص واكار، ا-بمتة بين قنطرة عل فيحيون المار، من ا،لؤمنون 
قيمئرله أهدى لأحدهم بيده محمد نفس فوالدي الخئة، دخول ق لهم أدن ونقوا هدبوا إدا حش انمني١، 

القيامة(.يوم القماصن ياب الرةاقا كتاب —  ٦٠٣٠يرقم ٤ ٠ ٣ / ١ ١ البخاري رصحح الدنياا،. ق كان بمنزله منه الختة 

ءل-ابي(وأف بمم، الرحيم الماتبين، لعبادي الغفور وحدي أق أكيدأ: إخيارأ همادي أحمن ٥- • —  ٤٩
ااو-يعبهوالعياب رحيم 

والأسساءلادت،أالفوائد 

تعال.افه يريدها لحكمة الكافر دعاء اف يتجيبؤ أن الخائن من ١— 

يصيرهاشيحة، دميمه ولوكانت، حتى للأشياء، هوالمزيين آدم بش إبليش به يغوي الذي الملاح - ٢ 
الائمي.يأتيها حش حنة رينة بومواصه 

ءم.يمكتمددْث لمى كقولك، ومديد، وعيد ه قال ؤ تعال: اش قول ق ٣" 
بعمله.كلأ أجازي ؛معنى: إل، ومصيرك عل، 
لايناكنيل ص، عليهم-)اسل يقدر لا واته إبليس، من الخلصين نجاة إل إثارة ( ٤٢)الأية ق - ٤ 
(.٤١٨ا/جزي: 

أ'لآءةآؤ ( ٦٧)الأية الزخرف ق تعال قال كا وايمحالطة، الودة و الإخوة هتا الراد؛الإخوة ٠- 
المب•الإخوةمح، ادّاد وليس ه تنمىظوإلأأئتيرك< 

وقيهه قلا يع-ب-يةء د/كا ٢^؛;؛، ثبمض ؤ تعال: قوله مثل غم تشريق، . اض إل العباد اضافة — ٦ 
T(.. ٥ Y/ اكرض: اكرللخف )المراح [. ١ ]ا>راء: اض. لرسول تشريق، 

العاصي،والمؤمن المهليع المؤمن فيه ويدخل ونحؤيمج، ترجية آية وهي ^ بمالكك وه تعال: قوله ٧- 
٤(. ١٨)/)اشهٍلسوومضل: تعال. اف من الرحمة جاب تغالم، عل يدل ذلك وكل 



الحجرمحورة 

تاؤألأ'أج؟ يحنك ^٢ ٠٠لإدا ١٠سثث عثوقإ\ؤ\ د-ثؤأ 'أع؟إد صينس<إفيمج عن ثثهم وؤ 
ثاؤأؤ؟ بثثوف ئثّ آل=كتر ثثبمت آن ع، أبمث-ئثموفي ئل، و؟ رعلزيجم تمك-زوجوه 
؛ؤ؟آلقاؤى من يمنط ومن ؟؛، ١٠?ع" منآلقنطيرت> ياوحي ثننثك 

فيل,إثاللأ•ت١د أو؟ شهى مم يىلثآإق ٠او٢إئا ؤ؟ الثتيثلزن أه تا د ١٠
أوره^،^ ٢٧آتتآئث.ثثرناإلإاأأج'إثُ ^^ومحإآشمك.> 

■الم\ر 

اللأتكة.القنقبأمن إبراهيم صوف قصة عن إمحارآعظيا وأخثوهم — ٥ ١ 
ورأىالطعام، لهم قدم أن ويعد الملام، فردعليهم عله، وسلموا المحوأ إبراهيم عل دخلوا ح؛ن — ه ٢ 

خانقون.منكم إثتا قالت إليه محل لا أيدٍءم 
إسحاق.اسمه العالم غزير بولي نيثرك جثتا إثنا نحم لا I الملائكة نأجابته ~  ٠٣

وكدللثحن، ^نابّرى:أتيثمونيبالوكوأنالمرال
تعال،افه عند من به مقطؤع ثابت، بأمر بشرناك بقولهم: الملائكة فآكدت< تشرونتي؟ ثيء ياي زوجتي، 
ولد.يولدللت، أن اايالمين من فلاتكن 

 -ْV-ْنأالمز، عن انمرفون إلا تعال افه رحة من لاتقى وفال: ص إبراهيم فاٍلمأن ٦
أجله؟س حمحم ١^ العظيم الأمر فا مآل: 

وأهل،لوطا إلا اليثعة، الجريمة المرتمحين لوط قوم لإهلأك تمال اه أرميا إثما فأجابوْ: - ٦ -• ٠٨
العذاب،.ق الياقن ْع بإهلاكها حمخئتا الكافرة إلاامرأته أخمع؛ن، الدمار من ننقن.هم ءبه، ١^٣^، 

والأسشاطات:المواتي 

والكرم.الثر صمامت، من وأثبما الضيافة، مشروعية ~ ١ 
الأخرين.عل القدوم حين واللام الضيفؤ؛التحية أدب تعليم ~ ٢ 

العادة،محالفة من اكعج_، آبمقنثعوفيه ؤ تعال: فوله ز استفهامه من القهء ل؛راهيم أراح ٣" 
ئومي اليابء ٢، • ٦ Y/ الشربجي: سهلم، النتد )الراج معا• الأبوين من التامة الشيخوخة حال الولد وحصول 

اا/ا'ا-أ(.اصابلأينئدل،:

تعال.اطه رخمة من واليآّس القنوط حرمة ~ ٤ 

الجرمين.عقوبة وبيان ؛الإجرام، اكنديل- ~ ٥ 

-٦٨٧ .



الحجرسورة 

لهايحو0ي ول؛ الهالكين، ْع هالكهت، لوط فامرأة يالقراية، عبرة ولا لامصاهر٥، ولا للنسج قيمة لا ٦" 
الأنياء.من ض زوجة أثبما 

تاكامإع\لإأثل منآ=كئوناوأا مة ذن\0دم ُو؟ الثتساؤن ئرط ءاد ثا•جاء كؤ 
أدبممبمميأشمع آبؤ، يى اوأُ دثدمث محآثئنشأم،رإقا أو؟ بجئبمثت ضو 

حيإلأهنصيجثن 
اكفرت

القوم إنكم نمجأ: تتكرأ لوط قأل _، لوط ت ارّترن ا،للأتكأن صك و٣ 
تريدين؟فاذا اعرلكم، 

وأتيناكيصدقون، ولا فيه يشآقون كانوا الذي يالعقاب جثنا افه، رمحل تحن بل قالوات " ٦٤٠٦٣
نقول.فيإ حما لصادقون وإثتا وبيتهم، ييتالث، الفاصل الثابت، بالحق 

منكميلتمت، ولا لهم، رعاية وراءهم؛ لكن الليل، ظلام يشتد عندما وأساعك، أهليثج ْع فاخئٍج —  ٦٥
افأمركم حيث سيرأحثيثا ومحثروا وأحواله، الأاوام_، من والقلوب، الأبصار عل حفظا الحلف إل أحد 

تعال.

آخرممعن جيعا سدمردن قوملئ، من المجرمين أى الهائلت الأمر ذس، القفي لوط إل وأوحيتا — ٦٦
المنح.صوء عندطلؤع 

والأساطايث،:الفوائد 

البعيدة.افاُت، الم^ ٠١بالليل)المفر( القي مشروعية — ١ 
مىعل والاطلاع أحوالهم، لتفمي. والقافلة، الخيش وراء القوم وكبير المؤول مثي مشروعية ٢— 

جويفعل.اف رسول كان وكذا لأمر، منهم يتخلف، 
بقليه.أي: ه ثع ؤود*يكيثطيحق لقولهت الهالكين، الظلمة عل الإشفاق، كراهية ٣— 

الأكفامحت،.صد الطر أوعذابآيؤذي شعاعا نمة أن يفيد الألمماُت، محرد عن النهي - ٤ 
لوط.لأصل الربانية والإرشادات، الر>ّة - ٠ 

اص;اللأتكة.لوط نبيه تعال اييداف ٦- 

-٦٨٨ -
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محعنن^ تأمو\آمممح ؤ؟ سنمؤ ظوإ0ك3وةؤ؟ ثه ئؤ 
مج?0صكامَحتي

سجهتن حجامأ عقيم وأتطنئ1 ّ\فثها عنال؛ةا ثجعلأ ?ؤ^؟ ؛ jry•^؛آلثت«ثه أنجأُ سهؤن 
تيبي.إنفي?0؟^4 

•المؤر 

فرحون.وهم الضيوف، بوصول عالموا حيتعإ لوطا إل الفاحشة أرباب وحاء ' ٦٧
اشواثقوا ثيم، الفاحشة بارتكابكم تفضحون^ فلا صيوق، مولأء إل ت فم ال؛ظلآ؛ لوط قال '٩٦' ٦٨

والهوان.الذل بير يلحقوا ولا فينا، 
نريد؟ما نفعل أن تمنعتا نم العالن، من أسأ تتضيف أن لوط يا ثنهلئ، أولم بوقاحة; العماة قال ' ٠٧ 
 ١U ~ أنفكم.تعمموا أن تريدون كنتم إن 3ٌدجء.م< قء.ٌي، بنات مولأء - لوط قال

افلغير ذلك بجون ولا ~ له تكريا هو افّ بد بن محمد اف رمول بحياة تعال اف يشم —٣٧'  ٧٢
ا،لرلرلةالصيحة فأحدمحيم ؛ت3بحة، يأيموا لي يتحيهلون غوايتهم ق بأمم قومه من للانتقام وتأكيدأ — تعال 
الثمو.شروق وقتا 

متتاح.تتمي محلين من حجارة عليها وأمطرنا فقاليتاها، سافلها، بلدبم عال فجعلتا — ٤٧ 
يراهاثابت، طريق عل بلدامم ؤإن عثليمة لهواعظ الخم، العقاسم، ذللئح ق إن —٧٧— ٧٥

توحيدعل الدلالة ق عفليمة لملامه حالها من العفليم الأمر ذللث، ق إل والخجاز. الشام ين ما الهافرون 
به.كمدجن اف 

والامتشاطات،:الفوائد 

الضيف،.إكرام وجوب ~ ١ 

القرونراقال العربيرت ابن قال ه، لمتثق ؤ قوله: ق بحياته تعال اه أهم إذ ه، المر ثرف ٢" 
١(.• ْ v/ ا1عربي: لاين القرآن )أحكام له*. قوتشريفا محمد بحياة هنا تعال اف أهم بأجعهم• 

وثانيها:الهتكرة، الهاتلة الصيحة أحأوها: العياب من أنولع بثلاثة القص لوط قوم تعال اُّ عق-ب ٣" 
٢(.• Y/٩ )الراجاكرسف.الثرسي: منسجيل. حجارة عليهم أمطر أنه وثالثها: سافلها، عاليها جعل أنه 

الهلحق.ل اهه؛ لوط قوم Tثار صورة ينفلرت ٤" 
الظادن؛للأمحاروالأماظ.من تعال صة١ف سان ٥— 

،٨٩
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آمحشبولثنَكدب ؤ؟ ييؤ محانبمتايإثاب و؟ةثسايتيم سممثُق إنكانمحضث،آلأه وؤ 
سؤياءاعنثاتنث>ّتيؤنعنا.تال، ؤامأ ^-؟؛،?جأ ٠٠ث، ءايؤاه>و] وء١تنتهم اأو^ً تذ*ةرأٍءذ1 

40بجين
التفرا

تكدسهمجب بهم؛ لأنفاليوظالغ، شعيب قوم من الشجر اللممة الديتة أمحل كان وقد — —٩٧ ٧٨
الناسبما ثمر معروف طريق لفي لشعيب لوط قومي ديار وإف فدمرناهم، شعيب، لرسولهم وش 

والشام.الخجاز بين ما السائرون 

أ&؛.<صالخا نثهم ثمود قوم من — الدية شإل تغ — الخجر أهل كاب لقد وما — —٨٠٤٨
الشاءغة؛الخيال سحون وكانوا ، 3.١٢كو>و\ -٠١ يصعوا فلم العجيبة، اكاقة منها عقليمة، آيات وآتيتاهم 
فاالدمرة، الرلزله الصبحه فأ-محدقم ومعايشهم، أنمهم ملامة عل مطمئنون وهم بيوتا، منها ليتخدوا 
والخمون.الأموال من يملكون كانوا ما متهم 

والأتياطاتؤ:الفوايد 

العجزانأو ، ٠٤١١صالح عل النزل الكتائب، ايات ءايعا^ ؤ ت تعال قوله ق بالايات الراد — ١ 
لسها.وغزارة ولادمحبمأ، وئريبؤ حنقها، وعفليم الصخرة، من كخروجها كثيرة آيات فيها وكان كاكاقة، 
•٢٢١* أ/ اكرسي: للخف الم )الراح 

_،صالح لشتهم كانت، ؤإن ^ زتاشن^هلمتايتثا ؤ تعال: قوله ل صالح قوم إل الآيا»ت، إصافة ٢- 
٢(.١ • Y/ اكرض: للخطس ١^ )الراج ١ الأيات -هدم إليهم رحم من مرمل لأثه 

شيئا.صها لاتمي ائادية قوما فان أمة هلاك  ٠٥١أراد إذا ٣- 



الخحرسورة 

آ-لثيلآكثح ثآصفج لأية ألتاعث رإ>ف% وماسأثاإلاعال>يىُ ؤآ/دمحش ما-حكتاآكعتوت وؤ 
ثميني ؤ؟ وآلمن٠ارثآمملم آدث١يى تى خح ءايثش ?وؤنثن ١^؟؛ هوآ-ثثيى وئك إف اؤ؟ 

آداوبمزإؤأت،> يحبمئ همحم ئتحجمابم4نلأقربم بزت مهننا ما عثكإث، 
آش:ثآ'نيش0ه

التمثرت

نحافتى إلابالعدل، ائلأس ا-من بينهإ وما السع، والأزضن السع السموائت، حلمتا وما — —٦٨ ٨٠
عفوآعنهم واعقج الثأركين، أذى عل ~ محمد يا — قاصر أوآجلا. عاجلا جراؤه العقوية فإى لحوالقللم 

وبمابم العلم متجاJدة، ومحلوقايتج أجيالامتتالية ثيء، كل هوحالق إلرثك وعقاب، عتاب دون حسنآ 
شودتم•بملح 
الفانحة،صوره وهى صلاة، كل ي تتكؤر كريمة آيايت، محع — الرٌول اثيا — أعطيناك لقد مسا — ٨٧
السنة.وفماحتم الرشيدة، بأحكامه العظم القرآن عليلث، وأنزلنا 
ولاالدنيا، -محطام س الأصاف، بغش ئشامم ١^^٠ الكمار إل وممن رحمة ج لا - -٩٨ ٨٨

عيابمن النير أنا إتمي للتاست ومل ؛رسالتلف، ئواصعك عل وواظب كفرهم، عل نحزن 
الهدى.لطريق الوصح الذ، 

والأسياطات،:الفوائد 

ثمصليت، حض آته فلم فيعال، أصل؛ وأنا ه الخم، محا ر'ٌث قال■ ه الّيط بن، سعيد أبي؛ عن ~ ١ 
آنقحستزأقييتآئنا١^^^١^١ ؤ اف: يقل ألر فقال: أصل؛، كنت، فقلت،: تآق؟ أن متعلئ، ما فقال: أست، 

فدمت،المسجد؟،، من أحمج أن قيل القرآن ل سوية أعفلم أعلملثه ألا قال: نم ]الأمال،ت؛أ[ ه؟ وإلر؛سوي، 
أوتيته،،.الدتح، العفليم والقرآن الثاف ايع هى العالمتن رب فه *الخمد فقال: فدكرته ليخمج، قو الخم، 

(.٤٧ورةمّا• باب)الأة( الحجر، سور؛ — الضد كتاب ~  A٢٣٢/ ايخاري )صحيح 

المادةمن كل تركيز وتناقص للأرض، الغازي الغلاف يطق من نطاق كل تركيب، أن علميا نتؤ ~ ٢ 
وهذْمادضا، من خليطا مكونا الدنيا ياء المن الأسفل ا-بمزء تركيب ؤ، يتداخل قيه والaلائة؛الأرتفاع 

حولكان ما الراكين،ع فوهايننج من تماعد ما باختلاط والأرصى الياء الفاصلة؛غ، المائة 
خليطوهو للأرض الغازى الغلاف باسم العروق الخليهل فتكون الكواكميح، بض ما مادة من الأرض 

.٦٩



الحجرسوية 

لهالكريم القرأن بوصف منهما كل ب؛ن يثمل أن له فحق الدنا الماء ومائة الأرض، مائة من مكون 
صتق'محنثابمآه.

والصفح.والعفو، الخن، الخلق يظهر أن ه آييل آكئح *آصغ ؤ تعال: قوله من ا،لقمود ٣— 
القرين.أكثر عليه ما وهذا اياُت،، سح لأما الغانحة عل ال؛ابياا *السح اسم أطلق ~ ٤ 

كلؤ تقرأ أثها يمضى صلاة كل ي تثى أثبما الأول- منها وجوم، لعدة يالثايٍ( الفاتحة تمية ٠— 
محال:قو أنه زوي ذ انمن سن مت أعا الثالث: معها. يقرأ ف،ا _jU بجا تش أما الثاف: ركعة. 
يءاثنان فمان أثبما الراع: مشهور، والحديث، مقيزا؛ عبدى ويتن بيتي الصلاة مت قتعال اف رايقول 

الدعاء.وهو العبودية حق الثاي والنصف الشتاء، وهو الريويية حق منها الأول التصفح وأيضا ودعاء، 

ه.وم أك—مم ئنسثييّل؛ي؛ تثددإءك ؤإ،ئ ه، ؤآمثنشأرجمٍ مثل كلٍامامثتاة أن الأمرر: 
.٢( ١ ١ Y/ الثرّض، للخطب اكر )الراج 

الإبجانمن اف أتاهم ما فإل ومظع، مال من الناس أيدي ق ما إل يلتفتوا ألا افه إل الدعاة عل — ٦ 
والتاع.ائال من أولتك أتى حير؛C والتقوى والعلم 
لهم.والرحة عليهم، والعهلفح لالمؤمcن، الخاتسح لن امتحياب ٧— 
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الخجرّورة 

أجمع؛ثنلنتثلتهم ?^^١١ ^Ca^؛jC آكن٠ان حع_اوإ ?ج^؟آلدين أرلتايملألممسميرح، 

?3؟صزءث أ3>اكاتي/ءن. 
?3؛يمؤلزف ث ينيق شذوه ؤبمد ?3؟ ^؛^١ آش تع 

^آلمءث> خيكوأ حئ ليق ؤأعبد أؤ^؟ تنآكجيخن وكن ييك بمني مج 
التضرت

الدينآْتواوالإنجيل، التوراة الكتاب أهل عل أتزن ك،ا - الرسول أتيا - القرآن عاليك وأنزن - ٩• 
مم؛ن.موا فانقببعضه، وكفروا كتا؟أم، ببعض 

بمص،يكفروا بض آمتوا ؛ ٠١١٥ه ملآتئسيمحآ أرث ؤَةا عنهات اف رغي ماص ابن عن 
(.٤٧• ٦ برقم الأيت، الحجر، سورة - الشتر - الخاري )صحح والمارى. اليهود 

وكفرواببعضها، فامنوا أحزاء جعلوه إذ الكريم؛ القرآن بحؤ أجرموا الذين مم هؤلاء — ٩١
ومصا-لهم.أهواتهم، حب بمص 

أوئر.حثر من يعملون كانوا عثا حما حميعا الخلائق لتحامحبى — الم أ-ءا ~ بربك فأهم ~ —٠١٩ ٩ ٢ 
اثناالمشركون، يقوله بط ئأته ولا سحانه، ريك أمر لتئغ بقوة حا واجهن دعوتك، فاعبن ~ ٩ "٦ ٩ ٤ 

عامةيعلمون ه وففاش، ْع شركاء انحدوا الذين قريس، كمار من الساحرين أءا-ائاث، شر كفيناك 
لهم.صلا 

منالسرين، جرائم يستب بالجرن؛ — الرسول أ؛اا ~ يضق صدرك أف تحلم لقد وقسا — —٩٩ ^١٩
وكنله، والشكر عليه الثناء من وأكثر وناصرك، ■حالقلث، يحمد فسبح ردءوتلث٠، والتكذيب، الإثاعاتر 

الوين،.يأتيلثح حتى دانا تعال اف عبادة عل وواظن، ف، الصلنن من 

والأساطاُت،:الفوائد 

الكتاب.أمل قيه احتالف< نحوما عل نمال اف كتاب ل الاختلاف حرمة — ١ 

اصطهاد.هناك يكن ل؛ إذا ولأسط وبتانه، ابهر؛الحث، مشرومة 
به.لالمستهزلإن وئحرْ قو، الأمين، لرسوله تعال اش دفاع عن متقبئ إخار ( ٩٥الأية)ل — ١٠
وبحمده.افه سبحان اكسيح؛حم.لةت فضل — ٤ 

أوبه، ما -با تعال اف يئئج صلاة ملثصل به، صاق أو أمر "حرب*' فتؤ،الحاجة صلاة مشروعية — ٥ 
الحكيم.وهوالعليم ثاء، إن حاجته يقضي 
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اكحلسورة 

مكية.النزول! 

القاصد:

الألوهية.توحيد تقرير ~ ١ 

الوحيوالبعث.تقرير ٢- 

ممال.اف وحدانية عل والداهين الدلائل إمامة ٣- 

تعال.اف شكر أهمية بيان ~ ٤ 

آضآلآتىآويحّيتح 

أمرْءمق التتكك؛أقج يرث ?ج؟ عنايثتقت. سحشثم»رثك بؤْ ثني أمرآس ق أؤ 
لأقحؤإنآمحرمرتت> فوالث1نن؛ت - ■٥ مآيمن اكأ أنذ.رتأأذه,لآإلثهإلأ عثادهءآ0 يى وثزيثآء 

محآلأتمنم٥" هو•ْنييثدين ^١ قلقت من آلامتى حمحك ُأو؟ ثثيخبمك.> ^١ تنق 
رأ؛مث-بمي جمال مها ^3^؛ ٥؟ ئأيكلؤف تمنها نمثؤع ^;٧ مها ثاع=ظم -ثتمهأ 

آ'لأميرائث؛^٤٢مثي عجييإلا ؤ بش إث آدثالخظم ئجثمثمن٥؟وءسل 
هُوعقتثتؤث ي ما وبجؤ، ثؤيثه لةء=كجوها ؛؛^؛ ^١٠٠^^١١، محآ-قل ه محمر لرآُطن 

ه''ه؟ و؛م-بمنك ثدضظم كثآء ؤثز كير ثيثها ألكايإ_ر هصث آممي 
•الم،«ذر 

~والوضع التحمق عل الدال يصيغة منيوآ — ودمحوما الماعة قيام قرب مى تعال اف بمدر ~ ١ 
الشرك،عن وتقدمس اش يثره الشركون، أتذ العياب تعجيل تطليوا ئد 

الناسأنذروا بأن اارسلين، عباده من يشاء س عل تعال أمره من بالوحي اللائكة تعال افٌ ل يم " ٢ 
العاصي-واجتناب لأوامري، بطاعش يائقوف اش، إلا بحق معبود لا ائه بسبب 
الشريكعن وئتجد اف، ثعاظم الثابت، بالخق السح والأرصثن الح الموات تعال اف حلق ٣" 

والشر.
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النحلسورة 

البثإنكار ل الخموْة شديد مو فإذا — الني وهو ~ ْهين ماء من ان الإنسحانه اف حلق ~ ٤ 
والحساب.

منمها لهم جعل دبا والضأن، والغنم والمر الإبل من لم خلق با عاده عل تعال اض تنس ْ~اُ~ 
لحومها،من ويأكلون ألباما، من ويشربون وأشعارها، وأوبارها أصوافها من ويفترثون ون يلبال؛اني، 

المرعى.إل صاحا خروجها وحين منتراعيها، بالنثي يردويبما حغ، حال، مها ولهم 
عليثئر جهل بعد إلا إليه تملوا لر بعيد بلد إل الثقيلة أمتعتكم نحمل الأنعام هدْ وبعض ٧— 

بكم.واسعة وذورحة شديدة، لذورأفة شؤونكم ومت.؛ر خالقكم إ0 النفوس• 
والتفل،الفر عند عليها لركبوا أعدها؛ والحمير، والبمال، كالحيل حيواناين، لكم وخلق ٨" 

تنفعكم.الي الخلوهايت، من لاتعلمون ما لكم وعثلمق الأصيلة، الخيول، ركوب ولاميا بما، ولتتزينوا 
الهوأعوج ما الهلرتق ومن الإسلام، وهودين لكم، الخؤ طريق بيان - بفضله - تعال اف وعل ٩- 
حيعا.الحق إل لهداكم هدابمكم اض ولوحاء والهلاك، الضلالة إل بل الحق، >يق إل يوصل 

والأتاطات،:الفوائد 

الأجام•الأدواغ محي كط القلومب،، تحي أثه أجل من بالريح الوحي ئمية ١" 
الألوهية.بتوحيد بالإقرار إليهم أرسلوا من بم-روا أن أمروا الرمل ج؛ع ~ ٢ 

وحده.عيادته وهي إلهية لحكمة بل عبثا، فل والالعلوي الكون عنلق لر افه بأف الحكم ٣" 
كدللث،.بالحيوان بل فحسي،، بالإنسان ليس للرفق ودعوته الإسلام، عفلمة تأكيد - ٤ 

الأحوالأحن فكان والإحصاء، الحد عن خارجة كثيرة امها وأقوأصافها الحيواناُتج أنولع ٥- 
٢(.١ ٨ / ٢ سرض اكر راح )المالأية. هدْ ق تعال اف ذكر كط الإحال، سيل عف ذكرها 

هثنيتنن ي ما وثثؤر ؤ فقال: والدواب الأنعام غير لتا حلق فقد يتقطع، لر مستمر اض قفل ~ ٦ 
الحديثة.والركوب النقل وساتل كل يثمل وهدا 

 ~U والحق العدل عن جائرة سل ءداْ وما ورحمة، فضلامنه تعال بينها ام، هوالجيل الإملأم-
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النحلسورة 

يشت ٢٥في-يثوث> يته مجتر ليته تنهس1ناب نؤ تآء دمثآئ؛بي م ؤ
لاينهدؤكئ ؤ، ^لثنىtإق ً=قفي همين محثب رآلقخيق و\وثطت< آمئ ثآؤ,قمح 

أتمةثأثضثآمحمتشون ث\لقثش اقلنمم 0؟ثبمت :ثثطثدض 
ؤ(إزنثت> ألؤئق محشفا ؤسحآمحخص0 لآً=ظم دمحأ وما يعقمحكى؛0؟ بموْو لأمت دثلدكت ق إركى 

?0؟ؤهزأدوىسخرآلثمزيثأحظزأينهلمثادإلكث>لأيتةلمريدحتتكتحى 
شيه،ص مؤثبمتزأ س ألئص قى ^؛^1 ثة تث ;تثخيأ 

وسلاوأدع هظم ثيد د تو؛;غك< آمحمح؛يى ف، د!مح 0؟ ئتميكث ئتثشظؤ 

الش،بم%لأر*

منه،لتشربوا لكم؛ مهلرآ السحاب من العفليمة يقدرنه أنرل الذي هو مسحانه وحده الثه ١~ ١ — ١ ٠ 
والمخلالزيتون به ونجرج الزدوع، أنولع الطر باء لكم تجرج دوابكم، رعون ب الذي البات ولمقوا 

عثلمةق ضآكرون لقوم مشاهدة لدلأقل الكريم النعيم ذلك< ق إل الثار• أصناف حمح ومن والأعناب 
لها.الخالق اف توحيد عل يدل الش العم هذْ 

يدورانوالقمر الثمص لكم وذلل ومعاشكم، لنامكم يتعاقيان والنهار، الليل لكم وذلل —  ١٢
ذللئجق إف والبحر. اليد ءللط'ت، ق ؟٦١ لتهتد>وا تعال؛ بأمرْ فلكها ز نحري مذللامت، والنجوم لصالحكم، 

سحانه.بثر0 وتل اض عفلمة يعقلون لقوم مثاهع.ة لدلألامحت، الشأن الحفليم التخير 
المئاتس وفوائدها، وألواما بأحجامها التنوعت الخلوةاُت< من الأرض ق ما لكم وحلق " ١٣

بخالقها.ؤيومتون ، ؟١١يتعقلون لقوم لعبرة الكثير الخلق ذلك ل إف والخٍاد. والحيوان 
الهلييةاللينة اللحوم هنه وتصطادوا لتأكلوا وعجاسه؛ حته بالبحر لكم دلل الن.ى هو تعال وافه " ١٤

سؤالفن وترى والرجاز، اللولو إل للوصول بالعوص زينة منه ولتتخرحوا وغيرها، كالأم،اك 
قولاد-بكم تشكروا لكي، بالمجارة؛ اارزد، ولممللبوا أمتعتكم، ْع نحملكم وهي وإيابا ذهابا المحر هماب 

محمى.لا اضر النعم هذه عل وعملا 
عذبة،أتبارآ فيها وصئ، بكم، الأرض تضعلرب لئلا راسخة؛ حبالأ الأرض ل وسق — ١ —٦ ١ ٥ 
افهجعلها والهلرق والأمار الخبال وهده وأماكنكم، مقاصدكم إل متدوا لكي، مدللة؛ رفا فيها وثهم، 
اللط،•ظلام ق بما للاهتداء معال( المجوم وجعل، الهاد، وصح j،  ١٠٢تدلون تمعال؛ تعال 
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الحلسورة 

المزعومةوالآئة العظيمة الأمور لهذه الخالق بين أسوون ت لهم موبخا المشرين عل تعاق اض بكر " ١٧
به؟فومتون اض، قدرة ممدؤرون أفلا شيقا؟ تحلق لا التي 

والاسساطات:الفوائد 

يكرثم البدن، قوام به لأف والأرز؛ والشعثر كالحهلة به متات الذي وهوالخب الزيع أدلأ يكر ~ ١ 
الأعتاب؛بذكر وحتم وفاكهة، غداء ثمرها لأة النخيل؛ بذكر وثلث، والدهن، الأدم من فيه لما الزيتون؛ 

والتعدية.التفكه من المنفعة ق النخيل شبيه لأيه 

ايلحق.ز ما الأعتاب، صورة ينقلرت ٢— 

الملحق-ل ما ه، _،<آمحثنيا ؤلًًًظم دتأ دبم-ا ؤ صورة بمظرت ٣" 
الركيس،من ناح أجاجا، أوملمحا فراتا، عذبا مازها كان سواء البحار لحوم حنراوة أن الخراء أثبت، — ٤ 

م(.١  ١٤٣ رمضان العدد)٧٣(.، ، ١ ص؛ او،الص الإعجاز اللحوم*)جلت لهذ-ْ اليكروٌكوبي( والفحهس التشرمحي 

الملحق.ق كا الحلة، من ناذج صورة بمفلرت ْ~ 
-بما.والاعتناء علميها والمحاففلة -٠١، المنعم يمتضيشكر ئ وتنوعها، والأمار الحار مناغ كثرة ٦— 
يتفكرم إذا القرأنية، كالأيات الكونية الأيات لأن أصدائها؛ وذم والتعقل والتذكر التفكر فضيلة ٧- 

دونوحدد والشكر باليكر العبد ليعيده تعال؛ اض وهومعرفة النشوي، الحق معرفة إل لايبمتدى العبد فيها 

سواه.

آياته.ل التفكر ووجوب تعال، ف الشكر وجوب ٨— 

فكأىالأرض، توازن لحفظ الأرضية؛ الكرة عل الخيال تونع أن القامحلمة العلمية الحقيقة تقرر ٩" 
(.٠٧صا"ْ، ندفو، الرزاق بد السن: >_الآ؛ات، حركتها. علميها ونحفظ مكايبما ل تحفظها للأرض أوتاد هي الخيال 
وتتحركتصلع الأرض أن العشرين القرن ز ااعلءاء ، عدي:»اكتشفالسلمان د.داود الفلكي العام وقال 

هوسيحها إل الأرض باض من نحرج الذي فالحل به، نجش لا يهدء ولكن دائم، بشكل قشرتما ألوبح 
ونصفمرات أرع يمتد الخيل أل علميا ثبت، ولقد حانثيه، عن الأرض قشرة يثبت، الذي الوتد بمثابة 
القرآن،ل الكون )أراد الهولوغراو«لأ التصؤير واتل أثبته حيا الفل، الأرض ءدقاُت، داخل تقربجا 

الملحق.ل الخبل وتد محيي وينفلمر: ١(. ص٩٦ 

دوبانمن ئعدى كإ الخبال، مثل من الأرض مرتفعات فوق، يمْل- الذي الطر بإء الأثبمار مدى — ١ • 

تتعرضالأنمار محاري فإل الخليد.كذللث، حقول أحلمراف ومن الحال، قمم ؤ، نحميه أماكن من الخلميد 
سبيلاميسرأالقديم المجرى يترك أوتغبره النهر جرمح، ، جفافوْع ،، أوللجفافالزمن ْع الهليء للانتقال 
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إةحيث والسل، الأنمار ذكر محن الكريم القرآن ربط كان منا دمن والحيوان، ان الإنسمن كل لحركة 
الوعرة.الأرضية التضاريس مناؤلق ق والهضاب والتلال الخبال بين الطرق ثق ومحاتل أعظم من الأمحبمار 

اللحق.ق كط بالنحم، الاهتداء صورة ~يتظرت ١ ١ 

حالقآ،تعال لكونه والعبودية؛ الإلهية استحق إمحإ وأد4 الخالقية، يصمة قيء كل عن اطه تميز ّبيان ١ ٢ 
xyyr/r)\ذر\ج\حيرُض باطلة. محلوق أي عيادة أ0 متقي ومحيا 

ؤثامتؤيى، ?ؤآثأقثّيتلأ تحسمر نثفؤر آئث فصوه٦إكث لأ أممي نمه عدؤأ رإن ؤ
آتوم،محمحؤوئه لاتثمن محآؤ؛ق محيثمك. 

يأ'محق لامحزن ٠ ؤلأ ممزى 
^ث0وأذا

ؤآهقاوأ ري؛ؤت مادآآ٠زل ثم مل 
ادئسسبراأ

لغفوراه إن لكثرما. إحصانها؛ عل تقدرون محلا عددها حصر حاولتم وإن كثثرة، تعال الله نتم " ١٨
بالعيال.رحيم تاب، لمذ 
والأمال،الأنوال من تظهروته ومحا نحفوته ما يكل عحآ أحاط محي سبحانه واف — ١ ٩ 
عابدبما،بأيدي مصتوعة وهي ثيء، حلق عل ئفدر لا الشركون يعLل٠ا المر والأوثان — ٢ ١ — ٢• 
البعث.منير ولاتدري فيها، يلح لا حادايت، الأصنام ومُ.ْ 

تلوحمالأحرة محمحدون فالذين، له، شريلث، لا واحد إله للعبادة التحؤر — الغاسرا أبما — إلهكم — ٢٢
الحق.نول عن متكزون ومم قك، افه بوحدانية ثتتمدب 
بمبلا بحانه إثه و١ررز١با. الئات من، يظهرون وما بمئون ما بعلم تعال افه أل ريم، لا — ٢ ٤ — ٢٣

عليهأنزل بسخرية: أجابوا ه؟ رمحوله عل ربكم أنرل، ثيء أي لهم: قيل إذا الذين الحق، عل تكجين ال
السامة!الأمم أباطيل 
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والأسشاطات:الفوص 

عليها.شكره صنه يقتفي عليه، افه نتم إحصاء عن الأتان عجر ~ ١ 
والسيئات.الذنوب من كثير ّجب مى إذ ودمها الخق عن الاستكبار بجريمة التنديد ٢' 

ف.الوحدانية وأن باطلة، والأصنام الأوثان عيادة بأن الخكم ٣— 
العيد.يأتيه وماد شؤ كل هوسبب وابراء والبعث الأخر باليوم الإمحان يرك ~ ٤ 

ماوثيرٍ_خألأ«_l-« يضوثهعر ؤيتآؤتحارآئقثت> حي1تاأؤراةمك\يحبحمآلإثثه إؤ 
علنجمثم آلذواعد يكن يتنثير آئث ئلمهرثأف من تةء=قز هد ٥" متحى 
نسؤئ_ةريهتر آلمتة أوأئزينم منجمقلأثع،د، وآمهن\ذت\وئ منهرذهثِ أيتشق 

مح\نامحمزناثز;ء
ّتثءم؛قمن قنتئ حقنأ U آلثاذ هآنمئأ أيسعم خثاِني قهنخإ آقن .ا 

المسحره.

الدينذنوب إليها ويضاف القيامة، يوم كاملة ذيوببمم بمحئلوا أن الضلين هؤلاء وعائية " ٢٠
الاثام.ركام من محملون كانوا ما يئس الأنام، أأرا فاشهوا ألا بالكذب،، أضلوهم 
اففأبطل أساعهم، من والومتثن لأنبيائهم المكايد دبروا أشباههم، المضئن هؤلاء محيق وقد " ٢٦

محبوا.ب حيث، من فدمرهم المفج، عليهم فمط أمحسه، من يتيابم فدمر ديارهم، بتدمير كيدهم تعال 
المكر-من أبرموه ما إجماط ييان بليغ تمثيل وهذا 
وخاصمتمعيدتموهم الدين الشركاء أين وتقريعا: لوما غم »خ0ذ\وه تعال افه يدلهم القيامة يوم ئم ~ ٢ ٧ 

اليومهدا ل والعداب، والهوان ١^!، إف العاملزت الوم؛ين من العلياء هال، والومتين؟ الأسياء أجلهم من 
ورمله-باق الكن-بين عل 

همأنفمنالي كومم حال، الخبيثة، أرواحهم بالوُت، الموكلة الملائكة نقمن المكدبون هولاع ٢- 
فثريأوشرك. كفر من شيثا نعمل كنا ما أيضا؛قوقمت وكدبوا الومت،، عند واستسلموا فانقادوا، بالكفر، 
السبعةجهئم أبواب متومرون؛يحول، ذللئ، ج، يوبالخرائم، من تقترفون كنتم ب،ا عليم افُ إف عليهم- 
الخق.عن المتكمين قم فلبثس أبدآ، جهنم نار 3، ماممن 
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والأسساظت:الفوائد 

الهدى.عن غيره يضل ثن إثم عظيم بيان ١- 

محمده.رسالة ئل قيئا كان الرمل تكذيب تقرير ٢"" 
الخملينقل إسار حزء هواحر الأساس أل  ٠١وهي; هندسية حقيقة إل الأية تشثر العلياءت يقول ٣— 

يأحدهالذي الأمان معار وأن الأرض، إل بلام ويقله اثئشأ وزن كل يتحمل الذي وهو التربة، إل 
اللأيه وذلائ، آخر؛ إنشائي جرء لأي يؤخذ أمان معال أي من أكثر يكون الأس تصميم ق الصممون 

ص\م(.العييدي، حالي القرآزت )القواعدل الأّنتثتائيةاا. أهميته يبي يالأمر هذ،ا ح التمحاهل يمكن 
هدهحصول يتقي وهدا بالكافرين، القيامة يوم ق السوء وماهية الخزي ماهية احتصاصن ~ ٤ 

0xryU/yلراجالنيسرض غثرهم. ق حق 

أرواحهم.بض عند الشركن الملائكة توبخ ه— 
فائدة.بلا ولكن حنائها، من للهروب منهم محاولة ق الدنيا ق أمالهم إنكار الشرين محاولة ٦— 

صإسأقبمصنقاث!صٍ
يثآءمحرتفي؛تاما دأ عنتا'آلأيهر ين عزى د.خلوتتا ي عن. جننت ?٥ دار وينة خم 

منملآؤ.ن دغغت-َةوة، أنر ا,ق يأتيهمآئيكهو أي( ?ج؟ ثؤتلؤق بماَقتو 
ماعيأؤأؤحاقاوأهأصثايمسقادئ< بملدثوُى صقادوأ و؛لبج وما ئيهم 

ثتىوعمنماع؛ندايندونهءمت لوساءآش أننكأ م\َكاذوإبيءدمتاز<وبم^>ج^؟ئالآكمح^- بهم 
اوقعإلا ٠^،أهي يهز ملهن ثن آمحُكك ثثل دؤفمحءين حرمتاين - ^؛٠ ولآءاذاود١ 
آلثِينلآئأ
الشثرت

وهوالقرآنعقليا، خثرآ عليه اش أنزل قالوات رسوله؟ عل ربكم أنزل ماذا للمق؛نث وقيل ٣— —١ ٣ ٠ 
خثرا-بمثة نعيم من الأخرة ق ينالونه وما الدنيا، الحياة ق ءلسة حياة وأفعالهم بآقوالجم ااامس؛ن العفليم. 

مننحري أبدآ، فيها يدحلوما جنايتج وهي حما، المن دار الاخرة دار وينم الدنيا، ي وتوه أئ 
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الخراءهدا مثل تعب• يدون الأنقص تشتهيه ما كل الختان هدْ ق لهم الأمار، وقصورها أشجارها تحت، 
فه.الشن عباده اطه بجري الكريم 
عليهموتثلم اطه، يلقاء حلية وموصهم الهياهرة، أرواح^^م افلأيكة تشخص افقون هؤلاء " ٣٢

أتمالهم.وحسن إيإمم، صدق جراء الخق بدخول وتبشرهم الملائكة، 
 rrn• تماديم عل لهم هزثخا القرين عل تعاق اش ممر j :اوأطل U أحدإلا هؤلاء ينظر

ملهممن الذين ئتل الكفر ذلك مثل العياب. بتعجيل اف أمر جيء أد بالون، اللائكة نزول، إما أمرين• 
كفرهم،عمو؛امت، فأصابيم والعاصي، بالشرك هم أنفحللموا ولكن بتدميرهم، اطه ؤللمهم وما الأمم، من 

وقوعه.ويئكرون به، يتهزئون كانوا الذي الأليم العياب بيم وأحاط 
ولاأثركوا ما ثاء لو تعال افه أل وزعموا شركهم، عل والقدر بالقضاء المشركون احتج " ٣٥
منالدين تعال اض عام—، ما حما كانتر لو قاما باطلة، حجة وهذه أحلها. الش الأنعام من شيئا حزموا 
إلاالرّل عل، الواجب فليس عامهم، تا منهم ذلك يريد كان فلو عامهم، فقد به، أشركوا ض ملهم 
الحكيم.بالسان الدعوة تيلخ 

والاسساطات:اكهمائال 

الوت،عد والتقوى الإي،ان أهل بشرى أوق القرآن أوق فالذي القرآن، عل »خثر« لففل إطلاق - ١ 

العامح،•جوادرب ل القيم بالنعيم المور من القيام وعند 
وفضل.افه من رخمة الصالح للعمل واكوفيق الحنة، ليحول سس—، الصالحة الأعإل ٢" 
Mللشت لمة شذلك، وق الخالية• الأمم ق فديأ كان الرّل بعثة إنكار ٣- 

للحق•يبهم وتكن.واستكبارهم كفرهم تؤ يهوبسوء من الفللمة يصيب ما إل ~ ٤ 

الإلهية.بالشيئة احتجاجهم الشركنق ئجهة عل الرد ه— 
إرادته.سحمس يه القيام احتار الأي عمله عل محاسب ان إنكل ~ ٦ 

والإحيارؤالإلزام عل لا والإنذار، الشليغ عل الأساء مهمة اقممار ٧- 
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آثمهدى تى شنهم ألْلنغوت وأذتنإ،أ أثث أعثدمحإ أنتج ئيوي لمؤ ًًْكل بمنثاي، لثن وؤ 
ؤ؟\لئتكئبمنمي عهة ماتثت 'يف  ٢٥؟^!أمحأرمد< ي شتيهأ آمحثئة عقه مُئحمش ننهم 

جهدأممي .نآمثوأ محله؛يرث> 
لأع؟لث؛جثبملمدك> حماؤليأأ>ءكرأتايى ■ءثه وبمJ١ ثق تى آس كعق ث* آيم2غهلم 

لأ؛تءلدآُوألإسارقا كامأًئثذيثف هز؟ زؤتؤلتم 
٥"^ومحق موولم؛و آن 

•المرٍ 

الأوثانعيادة من ومحلر وحدْ، اف عيادة إل رسولأيدعو الأمم من أمة كل ق أرسلتا لقد ئأ — ٣٦
ثىومنهم رسلهم، فاسعوا الهداية إل اف أرثيه مى فمنهم م؛نت قالماس فانشم الشيطان، يوحه وما 
الكئبير1،مصبر وانظروا متأملين،، الأرصن نر فامشوا والشقاوة، الضلالة ءلي4 فوحيت، الئواية، سل ائح 

الم%ادهين،-

مىييدي لا افة أف فاعلم ا-بمهد، غاية وتبدل، الشرين، هداية عل — الرسول أبما — محرض إن — ٣٧
تعال-اف عدامج من ينقيهم من لهم وليس الضلالة، احتار 

الويت،•بعد أحدآ تحي لا اش إ)، مغلذلةت بائيان وموثدين مباكين، باق المشركون وأمم — ٤ ٠ — ٣٨
يوصلهملهم يلم لا الناس أكثر ولكن أكيدأ، وعدأ بدس وعد لييعئنهم، بل لهم: تكدييا عليهم اش فرد 
اختلفواالذي البعث، إنكارهم ل صلاهم ليكثفح سيبعثهم؛ وغيره، البعث، عل تعال اف قدرة معرفة إل 

أنسيئا أردنا إذا فولما لن،ا ط بعث، لا أئه المغلفل حلفهم ق كاذبون أمم الكمار يعلم ولكي، الومنين،، ْع فيه 
هوكائن.فإذا كن، نقولللقيء: 

والأسثتياطايتج:الفوائال 

وتركوحد>ْ، اش عبادة إل اكءوة وهو واحل- وهدلها شاملة، عامة الأمم كل ق الرسل بعثة — ١ 
^^،.١١٥١١عيادة 

والخرابالدمار إل أمنهم آل، كيم، الكدبين،، ااض.الحا بفريق حل ويتعفد؛ها يعتم من العاقل ٢— 
والهلاك؟والعاوايأ 

*ثتمحاإن الهداية، محقهم، لا وتصميمه أحد؛جهده هداية عل أوغيره ه اينح، حرص س جدومح، لا ٣" 
•الهل مواء صل أن بعد أصله، مى ينئي لا تحال فائه ضلاله، اش لم عق 
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جهلهم.لفرط ذلك يفعلون إنإ سكروته والذين حقا، افه عل وعد وانه المثج، حقيقة تقرير ~ ٤ 

غثرل ولا إحيائهم، ق ولاثصب عليه تعث، فلا يمومتف من ييمثج أن أراد فإذا المطلقة، القدرة ف — ٠ 
 vفيكون.كن ت له يقول، إى لأثه الكون؛ ق محييه مما ذرائ

آَاىرأيجقو، ي؛بجر تثة آليتا ق يىبمد قآ ذؤ 
ملكإلاهالامَمح،ءق؛مين، هه ^ ١٥ريهتسمبج؛حمحا"محعث إلإط بملممحن؛٥" 

تاالئًمحلثق،مح ؛مح،قمحلآس آنز،محَؤأ0صثةزن. شثو 
تأيهرأؤ آيو؛نى آداةنسعاآقِّتإم آلثتث\ت ذكتيأ آكيثآ آمحايى اوآ ؤلعثهم 1تيم نرل 

ؤأزكثدثتِ شحنن. ئم ثآ مثهتِ أوأ-ثولإؤ، لأثثثين. -تث، يذ النداب 
cjwifعن ظ1نثثُ ينمثؤأ تيء ين أقص حإى ما إك يتنأ آوثتِ ?@؟ قصهِ زأ*وق ^٤٢ ^٤ قممحا 

.أهقصوآلق11لألي 
المميرت

عد.بواما بعد من تعال، اف رصا أحل من والأموال، الأوطان فارقوا الن.ين والمهاجرون ~ "٢٤ ٤ ١ 
الهجرةعن المتخلفون كان لو أعفلم، الخئة ق الاحرة ولثوامس، حمآ، حتا ررقا الدنيا ق نئررمهم وأوذوا، 
وحدهريم وعل أوامره، j، اف طاعة وعف المشركن، أذى عل صروا الذين المهاجرين قفل يعلمون 

يعتمدون.

بواسهلةإليهم نوحي الملائكة، من لا الرحال، من رملا إلا ~ الرسول، أيها ~ مللثح من أرسلنا وما —  ٤٣
تعلمونلا كسم إن بالكتب،، الحلم أهل فاسألوا بذللئه، و3تئقون لا قريس يامشركي كنتم وإن الملائكة، 

الحهم،•ائاع 
أبما— إليك وأنزلنا اف، عند من المنزلة وبالكتبخ العجسة، ؛العجزاُت، بعشتاهم الرسل أولئلئ، " ٤٤

مواعظه.ق يتأملوا لكي بيان؛ من إليه محتاجون وما أحكامه، للناس لتفصل القرأن — الرسول، 
لأذىيتامرون الذين أمذ هل ت لهم وتق;ّيعا توبيخا متكرهم الكمار عف تعال اش بمكر —٧٤—  ٤٥

يتوقعونلا حيث، من فجأة العذاب يأتيهم أو الأرصى؟ حم تعال اف ف، عثأن والو,منين، ه الرسول، 
حاضنكوخم حال، اطه حلمكهم أو الهلالثب؟ من ؛ناج؛ن هم فما أسفارهم، أثئاء ل حلكهم أو نزوله؟ 

بالعقوبة.يعاحالهم ل؛ إل ، ٢٠٣رحيج؛ بعياله، رأفة ذو ربك%أ فإل العياب؟ لنزول مترين 
-٧٠٣-
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ظلالهامميل والسيان، والأشجار كالخيال ظل له إلا ثيء عى ما الأحرى، بالخلوقات يعتثروا ^ —  ٤٨
وتدبمْ؟تعال اف لأمر وانقياد حضؤع مجود طه إلاهومحاجي وشإلأ، يمينا جانب إل جاب من 

الفوايدوالأستياطاتت

تعال.اطه عيادة من تمنيه وءادم ا،لومن، اضطهاد صد ووجو-يا الهجرة فضل — ١ 

الناس.إل رحم رالة تبليغ من Jتمكوا بشرأ؛ كانوا الرّل حيع ٢- 
وحكم.وعبادة عقيدة من ديته أمور لايعلم مى كل عل العلم أمل موال وجوب ٣— 

دتقريرْ-ء.ذنيا'، قوله، ق قولأمته اطه سنهايمول التي تة جاءزالما اتباع وجوب - ٤ 
لعانيه.والوضحة القرش الييتة.لجمل لأما طن؛ العن غض لا ٥— 
الأمنمنقكراط4.تحريم ٦- 
تأجيلاقتمث ورحته لرأئته ولكن متتوعة، ووسائل متعددة بملرق أعدائه إهلاك عل اطه هدرة ٧— 
ياطلهم.عن وينتهون يتوبون، لعلهم بعضهم؛ عذاب 

اللحق.ق م الخم،، من أنموذج صورة يتثلرت ٨— 
نصفيق الشرق، جهة إل الغرب جهة من الظلال حرثش عن متناهية بدقة ئز ( ٤٨)الأية ٩- 

الشإئلولمثل الشرق، جهة إل كاشارة الي٠ؤين لثقل باستخدام واحد، زآن والخنوي الشإل الأرص؛ان الكرة 
(.١ • ص رادة، ١^ ي الدس للامجاز مؤتمرالثامحن مدم بحث الظلال. حركة و )ألإءجازاسي الغرب. جهة إل 

٧٠٤-



النحلسورة 

دت_قتلإييى.؛لأ ^٤^ ١٥٥دآبؤ من آدمبج، حح وما \دنإ؛ب اؤ، م ؤ
آتتو،إقاهولقلآوبْد.إلنهنجخ لأ>؛ئةذن\ وبمال،آئق ١٥١٥تايؤمرمحد، ر؟همؤنمذبمرؤمعوف بخامث 

منقنثؤ^٤٠٢ ١٠۶?و^أ \قيئنمون أقنثر ؤإصبما ةُمايىآمحثوتي ?٥^؟ ؤ.بىهآربمبمحن 
يش؛ؤِخممؤق ^١ نآم ١^^ َةش ثرإدا أو؟ ؛^< ٥٤ألصر نرإدا آش ثمن 

^١نيت\ تدزث لا ثبمئززت 0؟ ثمن سوأعف _ يثآ ?3؟لآكثئ ؤهن 
0؟يثثيث ثا ولهم نبجنث آلقت قي وثنتوق 0؟ صالك!نِثذةفا لثظن أقي ررثثهتد 

أيتي1تتةءردء تابمفر بنثؤء يئو؛رى لأيؤإنطئ(وةئئ>متؤداوهث،مميمأو^' محإدابمثرلمدهم 
?ؤ^؟يم^،^، ٥٤ما آلأساء عكشخمحبمش»فيامإس 

التفسير؛

وجهعل يدب ما وكل السح، مواُت، الي ما كل الدوام عل محاجدأ ثنضع سبحانه وف — ه ٠ — ٤ ٩ 
فوقهممن رثبمم عنافون بل وطاعته، عبادته عن يستكثرون لا وهم خميعا، واللائكة محلوهايث، من الأرصى، 

به.تعال اف يآمرهم ما دات،أ ويفعلون صفاته، وكإل بذاته 
وحلماش هو بحق العبود لأن أكثر؛ أو ؛؛؛^، ٥١إله؛ن يمدوا أن جيعا عباده تعال اف ينهى — —٢٥ ْ ١ 

العبادةوله الح، والأزصين الع السموائت، ق ما ملكوت له فهو وحده، كنافوه بان أمر ثم سبحانه، 
اف؟غير أنحافون الكئار: عف أنكر م دائأ، 

إذاثم وإحانه، اف قفل فمي ونعمة، رزق، من — الناس أيبما — عليكم به اف ئقصل وما — ٠ ٤ —  ٥٣
إذاالبلاء، عنكم ورو لكم استجاب إذا ثم تتوجهون؛الاستغاثة، وحده فإله الشر ز البلاء أصابكم 

سبحانه.اف مع بالشرك أحرى ناره ينتكس منكم فريق، 
عليهم،أنعمنا بإ الكفر عاقبتهم فكانت، أثركوا، ثم مزعوا الدين هؤلاء تعال اف بجدد — ٠ —٦ ٥ ٥ 
ومنالكفر، ق الولؤغ عقوبة يعلمون فوف بدنياهم، فليتمتعوا الهلاك، من إنقاذهم عليهم يتمه ومي 

يقيمثم هربانا،  ١٢;عليهم اف أنعم الش الئنم جرءأمن لها علم لا الض لأويايم دائا بجعلون أئبمم كفرهم 
قهلعا.ذلك، عن ألون ئيبأمم العظمة بذاته تعال اف 

يقولون،عئا وتقدس اش تثره اش، بنات الملائكة أر يعتقدون أثهم أيضا كفرهم وبن —٩٥— ٥٧
والحزن،متغيرأ؛الكآبة وجهه صار أنش بولاية أجدهم يشر وإذا التغ،، من يشتهون ما هم لأنفوبجعلون 

هذهأمر ق متحير فهو الخبر، سوء من قومه لقاء من حجلا عنتفي والهم، العم سده من ساكت، وهو 
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-ازس هما - فاشهوا ألا التراب؟ j حثت دفنها أم والهوان؟ الذل غاية وهوj تمض، أيتركها اس 
لربمم.السايت، ية نق حكمهم ا-قتمم مئس فنلهم، من 

والأسشاءلا>ت،:الفوائد 

عيادته.عن ستكيو لا افه حاف، من ١— 

•والرجاء الخوف، بين وأمم مكلفون، اللأتكة — ٢ 
(.٢٣٦راجادمسرسيأ/ الشح.)المن فيه ما عل العقل وتوقيف، عته، النضر تأكيد اأاثث\نأأ تكرار ٣— 

صواه.دون اممه من الرهبة وجوب — ٤ 

يضجونوالقحط اليلأء بم نزل إذا فيها اف، عباد عن مستقبل إحيار ( oi-oT)الأيتين ق - ه 

والسقمالبلاء انكشاف، حال ق اف عباد بعض عن أحر تقبل مإحثار أيضا وفيها وحاوْ. افه إل بالدعام 

والأولياء.الشركاء معه يتخن.ون فإمم عنهم 
والضراء.الراء حال ق يذكره وأن تعمه، عل اف محمد أن ان الإنعل الواجب ٦— 

حلقه.عف التفضل ايعم وهو تعال، اف من النعم كل ٧— 
تعاف•اف إل اينايتج بة ونوألهتهم، لأصتامهم الأموال يتقديم فعلهم وصوء الشركين جهل ٨— 
إهانتها،من يفعلونه كانوا ما وتحريم للبناته، ■ثزههم من الخاهلية أهل يفعله كان ط التشنيع ٩- 

وأدها.ز التحريم وتشديد الإرث، من وحرماما عليها، الولد وتفضيل 
اللحق.ل ك،ا التراب، ز الدس من أنموذج صورة -ينظرن ١ ٠ 

٧



المحلسورة 

هنذولو هُ آلمؤرآنءكئّ محئو آ/دعك آلمثق نش آلتنء مقق لأبجبمؤثأ'لآخء ؤ.ئ 1ؤ 

 TSثهثأدكث لانثظثأ3ؤيت وقيش ماأذئإوت وبمعاويكت>إئ ؤ؟ ئثتمدئ ثاعك؛
قتأش 0ً محتلون ١^^ وثم كتىلأمح:ا -أ

فين.أيز.؛قكوقواغ 
أرؤيزهد هأ-صا عآء آكثآغ مى أئزل ؤآقث اتعأ يقنوذكت> لذؤم ؤقهمة وهدى ِذه \ليى 

اأؤ^^أأهينمعؤن قتؤهمّ ذ*إكلأيق ق موتما,إذ بمد 
التفرت

الكيالمن العليا الصمات ه وف والضس، الخهل وصثة والشح وء الشعار للكمار — —٦٠١٦

العقويتاف يعجل ولو أمورهم، ندبثر ق الحكيم مالكوت4، ز العزيز فهو حلقه، عن والاستغناء والخلال، 
عليهمحو فإذا أحلهم، انتهاء أو عدابمم دقت إل يمهلهم دلكن جيعا، لدمرمم كفرهم، .ب للناس 

ولايتقدمون.عنه محاعن لايتأحرون فإمم حياتمم، أجل انتهى أو العياب،، 
بالكذبألسنتهم وتلهج المات، من هم لأنفيكرهونه ما تعاق ف محعلون أقم كفرهم ومن " ٦٢

منيجون•متروكون فتها ؤإمم الغار، جزاءهم إف بل بابنت، العامة حن لهم أف والدجل 
اسمانلهم فزثن قق، الشت م مجن أمم إل ص أدل أنه العفة دانه تعال اف فم - ٦٣

موجمر.عياب الأحرة ق وفم الدنيا، ز ضلالهم فهويتول والخراتم، الخبائث، 
اuين،من فيه احتلموا ما لياس البيان غايات ^1، إلا - الشي أبما - القرآن عليكه أنزلنا وما - ٤٦ 

يصد؛نون؛رسالتك.لقوم ورحمة للشر، وهدايان 

الأياتز كيا ؤيعبدوه ليشكروه لهم؛ عطائه وكريم الناس عل فضله عقليم عن تعال اف بحد — ٦٠
قإق ؛؛'• ١٥۶حاقة كانت أن بعد الأرض، من الشات به فأحرج مْلرأ السحاب من أنزل واف الأتية؛ التسع 

الحق.يسمعون لقوم والربوبية البعث، عل تعال افّ قدرة عف لد-ليلأ العظيم؛ والخم الكريم اناء ذللت، 

والأساطات،:المواتي 

لهم،تئاها الي آجالهم إل يفلرهم ل منهم، العذاب يستعجل فلا بعباده حليم اف - ١ 
إليه•يتوبون لعلهم 

-U.U
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مائةوهو محدده وفته إل والفترين الكفرة هؤلاء يبقي افٌ أة عن مستقيل إخبار ( ٦١)الأية ق آس 
٠يتقدمون ولا يسترا، وقتا عنه لايتأحرون أجلهم جاء فإذا آجالهم، 
إلاه محمد وما الشافي، والبيان الواصحة بالححة الرسل إرسال القديم مند عباده ق اطه سنة ٣" 

كغثدْسالرسل■

بالقرآن.النتقعون المتثلون لأمم بالي"فر؛ \.إاؤمين نحممى — ٤ 
كتايه.ق وحيه من لعياله تعال افه أنزل ما بيان افه رسول مهمة من ~ ٥ 

عفلمته،عل دلالة هدا وق وقحطها- جدتّبما بمد الأيمن لحياة المطر ينزل الدي هو تعال افه ٦" 

بعدموتم.الموتى إحياء عل وئدرته 

هثمحغيرن<حالما دع ردم همثي ق ثن ؛ثاؤا•لخفي، قي؛،ؤِ لبمن؟ لكتفيآإثتم-ي- إة حمؤ 
تتمنين?ؤآهرم لآُية د'لك، ق، تذلأ ئة سء==قثا مته ئقخدؤي ؤآ/دثمنب آذني.ل ئمزت ؤمن 

ألقرنئمَلإاثنَلمو 'و؟ يتمثلأ ويثا ألثءم؛_ تبمق آيئال.يؤة يى آمحذمحا آي، آقن، ;بم،إئ ثأنق 
ذ;إكَلأكذ آن ثفآث'إلثائ فه أود, قطف ,مق ظوي4ائ ئئئ تف;^٠ ثس 

س~ةأ.إقأندلآمحزع،لأبجثنذ ناس سؤىيى 
ماللقهرعق دتيؤأمائي متآهك■ ائي" ي ونش ئعضستؤ ثقل ؤآس أو؟ ئدير علمثث آقت 

^1٥١١نمسآفي من م حثل ؤآس ?ج؟ ثتثدويك> آئتنأةآش تثآ.؟ محهزيه هثؤب' ثشظت 
ئموبمتألدق امحاؤطل،ييهعف ثد(آلكبجب ?^^^٢ وحمد؟ آرتحا=ظم؛؛V;؛، مذ وم نجعل 
نأثُئظيمقمذآقمذبوآلأجمر،_*؛  ١٥٧لهتِ لأ مآ دؤيؤأقؤ من ?وروتتثدؤف ةجوود1 

أأو؟هظتووأضلأئمد( 
الصسيمس.

هذهبطون ق ءة سقيكم لوعثلة، والضان والغنم والبقر الإبل ق ~ الناس أييا — لكم وإف " ٦٦
الخلق.ق المرور لذيذآسهل الشوائب، س خالصآ لسا و١لؤودث، الا.م بين من حارحا الأنعام 
الئتخقيل وهذا — كرأ م خمرآ منه يتخذ.ون ما والأعناب النخيل ئمراُت، من لعباده اض وجعل — ٦٧

بمقلو.0لقوم انماد يذق و اف قدرة عل لدليلأ ايافع العفليم الثمر ذللمثؤ و اة لن.يدأ• وطعاما - واكحريم 
الحق.ايع 

-٧٠٨





النحلسرر؟ 

الخليةيغادرن ييتهى من التكئمات من فرق اختيار السل، نحل إناث من الشئالأت، تعال اف وألم 
)منالزهور. تللث، وجود أمكنت عن الشعالأت بقية لإحيار ثئن.ل ثم للرحيق، الخاملة الأزهار عن ليحئ، 

١(.< -٢ ٩٩v، ١ - ٨٤ص اتجار: زغلول الكرم: القرآن ي الحران اسلم: الإءج1ز آيات 

النحلخلق من والقمود عليهم الإنعام محل لأثه الناس؛ >_، ^11إل النحل خطاب، عن العدول — ٥ 
لأحلهم.ؤإلهامه 
والتفكر.والفكر والتعقل العقل فضيلة ٦— 

العيال،أمار بمقادير تعال اض علم عل دلالة ه سدث عيث ؤ تعال باسميه ٧( • ) الأية ختم ز ٧- 
ليسالناس آجال أوتفاوت عل تتييه ذلك، وق الفاق. الهرم ؤإبقاء الشعل، الشاب، إماتة عل أيضا ودلالة 

كااتجاع مقتض ولوكان معلوم، قدر عل أمزجتهم وعئبJ أبيتهم، ن'كج حكيم، هدير عليم بتقدير إلا 
الميلغ.مدا التفاوت يخ لر الهلباثعتون يقول 

فالرازقسواء، الرزق، ذللث، ق والءاليلن، والوال خلقه، لخمح تعال اف هو الرازق، ٨" 
تعال.هوافه والملوك 

اف.أرائها لحكمة الرزق، ق العباد ب؛ن اكفاوت — ٩ 

لشكلهم•الأزواج جنس من الزوجات جعل عبادْ عل اش نتم -من ١ ٠ 
الشركين.أعإل وبطلان اكوحيد وجوي، تقرير — ١ ١ 

سواه.ويعبدون اض، نتم ق يتقلبون الذين الخاحدين إّاءة -عظيم ١ ٢ 

-٧
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ينارزةح،ستادهو.بمممحاينهزرقثه ومن شء لائدرعك مثأدعتداممؤغ تمءآقث صؤ 
ذتثقمثلا آس' ؤبمتيب او؟ بملمؤف لا أْءكئثم بق س تتمي ينتونكث هل ؤحيئي يؤ 

هلعم يأت ثُ ونتاإوتهث ش>ووثرحفدؤتنكث عك ددم\صظلملأشر 
رثأوا'امحر، ولئو ه ثنتفم أثدفيوهوع،خط بمري 

?ج"عسدةأققماقثعك»==قؤشوسئ صبإث> إلأ'كثج الكاعؤ آمز 
وآ'لأدءدآؤآلأقمز ألثنع ٥^٠٢ حتجعق ثيثأ ثيمييك لا ^^^٢ ^?Ls؛ تى 

دثلك، تابثتحكثآإلاآسإ04شمحربيجزآثثثق الكنمي بتهمأإق آثنن مثمحنت< 
ه"©؟ وعوم 

التضثرت

ولاه، نفيماللتؤ لا ممالوك رةٍق عبد أحدهما: _، Ujمثلا: الشرك لبمللأن تعال اض صزن، - ٧٠

فهويشقا،يال، أصتاف حح من حنا رزقا اش رزقه قد غني، حر والئاق: شبا، والدنيا الال، من يملك 
الالشركين أكثر بل وحد0، تعال ف الكامل العفليم الثناء ذاك؟ أو هدا نوي يهل وجهرآ، مزآ منه 

•بينها مرقون دلا يعلمون، 

اليفهم، ولا بخير ينهلق لا أصم أحرس أحدهما: رحلين، الشرلأ: ليعللأن مثلاآحر اف وصرب — ٧٦

قطرآحرت لرجل يخثر، ير-؛ع لا يرسله حنثا أمرْ، يندف مى عل ثقيل ب لمل محاء، بنل عل بمي-ر 
سنونفكيف الرحلان؟ تلي يفهل الواضح• الخير يلرينر وهوعف النصيحة، وسن-ل، بالعدل، يأمر قوتمر 

الأكرم؟!اف وبغر الأبكم، الصنم يينر 
ننحمثل إلا القيامة يوم أمز وما الح، والأرصينؤ الح الموايت، نر غاب  ١٠علم تعال وفه " ٧٧
يعجزهلا قدير، الأشياء من ثيء كل عف تعال اطه إف ذلك. من هوأمع بل والسهولة، السرعة ق المر 
ثيء.

لاعلمأءلف١لآ الحمل بعل أمهاتكم بعلون نر الأرحام من، أحرجكم بيانه أثه قدرته عفليم ومر — ٧٨
بالقولذلك< عف اطه تشكروا لكي، والقلوب؛ والبصر السمع الإدراك: وصاتل لكم وجعل، بثيء، لكم 

والفعل.



الضحلسورة 

عنيمسكهن ما والماء؟ الأرض بين الهواء ق لسران مدثلأت الطيور إل العباد يتفلر ألر — ٧٩
للطتر؛داكدلل إحراجكم، هن العظيم الأمر ذلك ق إئ العظيمة• بقدرته سبحانه هو إلا الوقؤع 

الكريم.وأمره العظيم باش يصدقون لقوم ة مناهل• ثدلألأت 
والأ>سباطاتتالفوائد 

بخلقه.غبه تنبيهه وعن فه، الأمثال صرب عن النهي — ١ 
عالآ.اكل ضارب يكون أن عل بحال حال تنبيه وهو الأمثال، صرب امتحان — ٢ 

لأنبيائهالوحي كحال ضيه، ليئينه هف ارتضاه ض ذلك من ؤيشى اف، إلا الغيث ملم لا ٣- 
ورسله.

لخيابم.أساسية مكونات وهى والعقل، والصر المع نعمة من عباده عل اض أنعم ط التيكثر ~ ٤ 
يرضيه.فيعا منها والانتفاع اف طاعة ق سخيرالأعضاء وجوبه ه— 

(.١ )٩ الأية الللث، سورة نفير يتفلر* ٦' 

جوالساء-معرفة إل الإشارة ٧- 

٧١٢-



النحل—درة 

هنممثتموما ثثى آ"لآقدنهم ثؤد تن قتؤ ؤحثز تتقأ ثيتهظم تى ذم جمد آقّ حمؤ 
جثيثأس ■؟،؛؛^(٥؛ أدنثآومكثاإق تنمحافهاوأوثاهاندنت\يخ\ وين إهاتتأًظم نبجم يثمدمحز 

مهظمتثهد دم مححعل أيكثثا آلج؛ثافي من لتؤِ ؤءءمد ظللا نق مثا دم 
قثآهن ؤ؟ م؛لمموُك> حئم عثةت=ظلم ةن3ث \ذ>؛ثنءإيقيئن

الكفىك>ثأدك،رهلم ثزتهكئا آش نتن تكمن ألبينؤ؟ أنقع عثش هث( 
وإدامحءامتننيق ولاثم ًتكعثيإ لفين يدائزلأيودث شؤ_منغوأنت تتث نقن؛ 

شرءٍتكاءمرأثثغإ آفييك^>  ٢١٠٧^١ يثثئأّك  ٣٩١عنئم آلعذاب5لأعثمف ءلدمو\ أين 
لاء=قتذ-بجيك■مأمحألله،رآمحدلهؤ؛إ شإئ اٌُا^أتعؤأين يحقاوك هاؤإرثتاقتويج 

عنوصتدط . ثاكامأبمهكوف عنهم نبمسل آلنلأ ؛وبز أش ^١'^ ^. 
يىَلمإاأمزشهيداتعث محيرم أنو^؟ يفسدوك• ^:كامأ بما ألعذاب موف عذابا يدقهم أقي ميل 

ؤبمدىئىو هلإ ميتنا ألكثب عثدكن ؤيرلئا شهمي-ا حئن١ ■وأممم عثهرمن 
ُأو^؟ههميحعة 

الضرث

خامآالأنمأم حلود من وجعل بيوتمم: و وراحتهم لاستقرارهم صائم عل سعمه سانى اف محر - ٠٨ 
وأدبارالغنم، أصواف مى لكم وجعل الرحال، بعد إئامتكم حض ونصبها الأسفار، ز خملها عليكم تخس 

•تموتوا أن أوإل بل، أن إل  ١٣تنتفعون:الأئاُث،، من وصرها وأغطة ولثامآ هزئا العز، وأشعار الإبل، 
الشص،حئ من •ما سفللون ظلالا والأشجار الخيال من لكم جمل أن أيضا صبحاته نعمه ومن — ٨١

والمطر،واليد الحر من فيها تستترون وكهوفا فيها، تكنون وحصون ساكن اببال من، لكم لجعل 
بماتنقون وصرها دروعا لكم وجعل والرد، الخن من تحففلكم والصوف المعلن من الثياب، لكم وجعل 

نحلموالكي عليكم؛ والدين الدنيا نعمة يتم فإثه النعم، هده لكم اش حلق ما مثل، الحرب، ؤ، أءا-ائكم شر 
العبادة.له 

ءالLان،وما الدعوة، تلمته ئد فإثالئ، النبي، أبما التلثه ر،عن المشركون هؤلاء أعرضن فإن —٣٨— ٨٢
قالغمم من ثمدم قووما محمد بإرسال عليهم اف يمم يعرفون ذلك. عف فامضن الواضح، الملاغ سوتم، 

الكفر.عف يموتون وأكثرهم مححدوبما، ثم السابقة، الأياٌته 

٧١٣



اسلسورة 

موالكفر، يالإي،ان شامدآعليها نبثها أمة كل من يبعث حن القيامة، بيوم تعاق —ثد'قراف ٨٠— ٨٤
زالنار عذابه رأوا ؤإذا رثبمم، سرمحوا أن إليهم يطلب دلا منهم، ويع عكا الاعتدار 3، للكئار يودئ لا 

ينهلون.ولا ثيء، منه عنهم ؤثئف فلا الأخر؛ 
AU~A'V ~ مننعيدمم كنا الذين شركاؤنا هؤلاء رثتا يا قالوات القيامة يوم آلهتهم الشركون شاهد وإذا

الاستسلامالشركون وأظهر فه. شركاء جعلتمونا حين حما مماذبون إثكم آلهتهم؛ عليهم فنديت، دونلئ،. 
الاكاذيسه.من محتلقونه كانوا ما عنهم وذمت، القيامة، يوم تمال فه والخضؤع 

AA — مئععل عذاب، نيادة دلهم تكذيبهم، عل عذاب، فلهم الكمار، عذاب، نيادة عن ت*اإ، افه بحو
والكمر.بالعاصي الدنيا ز ادمم إفببث، تعال؛ بافه الإي،ان عن الناس 
عليها،ليشهد نبثها؛ الأمم س أمة كل ق القيامة يوم نيعث، حين للناس — اارسول، أبما — واذكر — ٨٩

وهدايةبيان، إل بمتاج أمر لكل بليغآ بيانآ القران عليلثج ونرلتا أمتلئ،، عل شهيدآ محمد يا ؛لث، وجثنا 
الهتدين.للمسلمين وبشرى؛ا-بمنة للمؤمنين، ورخمة الضلالة، س للقلوبه 

والأستنباطاتح1الفواى. 

جلودكاستخدامهم وحيامم، بيثتهم ق يعرفونه بإ القرآن فيهم نزل، الذين العرب، افه •نحاطبة ~ ١ 
اشم.من نللشا وغير الأنعام 
خالقه.وسخرهافي،ايرضي عليه، افه يشكرنتم أن العاقل الرء عل ٢" 
)أربعة٤ • ٠ ٠ قدرها مانية مقللة نحت، جالسا الأمر حقيقة ز يكون بالشجرة ايتظل الإنسان ٣— 

ائاءببخار ترصه أيضا وهي إيذاته، من وممنعها عليها، الساقهلة الشمس حرارة تمتص فهي ماء(، لتر آلاف، 
وقايةعل يعمل ومواد ماء من ما وما الأوداق، كثافة محإل واحد. آن ز والانتعاش باللهلف يشعره الذي 

ياسءة )الإشارات البتمجية. فوق، الأشعة وأخهلرها الشمس، من الساقهلة الضارة الأشعة من ان الإن
٢(ص-ا• تاراللص الالدممورالمدب الكريم: القرآن ي المات علم الكريم: القرآن 

افه.فمن الهداية أما يا*لحني، الدعوة هي الرمؤول، وظيفة — ٤ 
الشاكر.١^١^ منهم وقليل ٠ سه يشكرون ولا تعال، افه يعبدون لا الناس أكثر — ٥ 
ذللئح.عل اسس وخمل والكفر، الشرك إل دعا لمن العذاب زيادة - ٦ 

الأمم.ائر ومأمته عل بشهادته المٌآقرم ٧" 

٧١٤



التحلصورة 

بيان،إل محتاج أمر لكل توضيحا نزل العظيم القرآن هذا أى متقلأ إخار ( )٩٨الآة ي ٨- 
إحياروفيها الئاعة. تقوم حتى كذلك وسقى ذلك، وغير والعقاب،، والثواب والحرام، الحلال كأحكام 
مصيرهم.يحن للموبن الهلسة وهواليثارة آحر، مستتقبئ 

والثتة==قرآئثحثل ءي وتت،مح، آلمنغن> ذمح، ؤإيثاغ، زآلإ-محتي لأتيل، لأتز آقث ؤ.إث 

و"ثاسلؤث وقو مْ=ضدها بمت. 
تءتققأ1ىظثآفهم

أقمقثاء ?.ولؤ محفمف آمحتعؤ،كقي بمم وؤ رثثآن قي*؛ إقماتثاو.ءقث أمه ين ئّية 

صنممخإآمح:ثعهشص
قعئايلآإق.اعتدآقيهو-تي_ومحإنيمهيأنتي قئمحهأ ءنابءظيسآش

^ممأصعتا١يهمبمتآضا
تتوث.ه

التفسطرأ

الآتيةتالتسع ز للشر، مانعة كريمة ومهام للخير، حامعة عثليمة يأحكام تعال اف يأمر " ٩* 
ؤيأمروالعمل، القول بحن ومعاملتهم الناس وحقوق تعال، افه عيادة ص ز والإحسان بالعدل فيأمر 

والعدوانالظلم وعن والأفعال، الأهوال ئيح عن وينهى الإ، من حمهم الأقارم—، ؛إءهلاء بحانه 
الرخمن.اش بأحكام ئتمقلوا لكي والهلغيان؛ 

الأيعانينقضوا ولا جيعا، وعباده تعال اف ْع أبرمتموها الش بالعهود الوفاء عل وحافقلوا " ٩١
وغيرها.العهود ز تقحلون ما يعلم افه إ0 بالعهود• بالوفاء درقيا شاهدأ عليكم الله جعلتم وئل• الويقة، 
قبخةعرلأ صوفا ، ^3Uام الحمقاء المرأة مثل العهد ئقضكم ق — الناس أبما ~ تكونوا ولا — ٩٢

مالأومصلحةأكثر فئة وجدتم إذا للناس، حديعة أيٍانكم متخنّين كونكم حال محلولأمفآككآ، نقصته ثم 
يوم— الناس أثيا — وئءأليوصحىلكم ؛العهد، بالوفاء افه ثنتبركم إد،ا سابقا. ءاُا-ءوهم الذين من 

أوباؤلل.حق س الدنيا ز فيه نحتلفون كنتم ما القيامة 

-٧١٥-



الغحوسوية 

لكميترك لكي ذلك يشأ ل؛ ولكن غثر واحدة مثن — الناس أيها — لخعلكم اف ولوثاء ~  ٩٣
يشاءثن وبمدي والعواية، الضلال اختيار منه عبم مذ يشاء مذ فيضل الكمار، أو ا،لومئن مع الاختيار 

افهوميجانيكم الدنيا، ز أع،الكم عن القي١مان يوم سألون أ وئوالهداة. الخق اختيار منه لم عص 
٠ئيه\ 

تدلياض والكر الخديعة أجل من الأيان؛ عمد عن الهي - واكأكيد للاهتام - تعال اض يكور - ٩٤'
القدوةمده ز اكاص م، الدنيا؛ ي العاجلة العقوية إل م والخل، الاسقامة عن الانحراف إل 

الأبعفليم عذاب، الأخرة ز دلكم الغدر، ق الميتة 
اللهعند الذي إذ أعينكم. ق عظم مهما الدنيا حطام حشرآمن شيئا اطه بعهد بالوهاء تتيدلوا ولا — ٩ ٠ 

الرابحة.التجارة تعلمون كتم إن الأدنى، الئمن هدا من وأعل أغل الوفاء عل الأحر من 
لجزينوما فهودائم، الخي اف عند وما زائل، - اكروايت، من بلغ مهإ - الدنيا من تملكون  ١٠- ٩٦

سيثاتبمم.عن التجاوز ْع أمالهم، أحن عل الواق الأحر ولثنطئهم افه، طاعة عل الصابرين 
والاماطاتج:الفوائد 

منهبأكثر الخثر تقابل أن والإحساذ فشر، شرأ وإن فخثر، -صرآ إن الكافآة ق موالمساواة العدل — ١ 
(.T٢٥٦/ اكر )المراح عنه. تعفو بأن والشؤ 

وظلمهم.الأخرين، عل الاعتداء ونحريم وعقلا، شرعا ئيح فعل كل تحريم ٢- 
نقضها.وحرمة الوفاءبالعهود، وجوب ٣— 

والإفاد•والخديعة الغش إل طريقا الأبجان انحاذ حرمة ٤" 
ابجتا•ؤ، والكر الغدر تحريم ٠— 



النحلصورة 

وكجزمهمَتنتئمثته حتوة قثنيثث' تهومرين تحفرآومحق تن عمدصنلث سؤ 
إقعُلإتنرئد.أو؟ من\قثلني\قسم الإ؛ا0ءآستمدلأش ؛^١مأق ١؛^؟ ما»==قازأبمماو0 يك-ؤت 

يزؤئثعد ?وإق٠اثأطنثث» وزء=قؤن رنهثِ وو آامؤأ اقتجكث> عق نفثن 
يرقمتا أعدن تأس ت١ده ثةءقاث> لتا؛١^٨ تل وإدا أوأ مشجتنتث م، هم ٥^؛؛، 
ئؤ-أل>ووإةك من ين آلمن رمحغ ئزث هق أوأ معوق ي إكذثؤ بق ممر آتت \ذ؛آ قأؤآ 

أدهريمدلمحي-نكءنثنتم ثلثن ج^؟ هتثقيى وبئتكّل وهدى ^١ ٠١٠■آليرآثث> يثثتت 
سنذذابمانجمبم04

الم\رء

ولرسولهبالوحدانية، تعال ض وهومر أنش، أم ذكرأ كان مواء الدنيا ق صالحا عملا عمل —مى ٩٧
أعالهم.أحن عل كريم بجراء الآحرْ ق ولغجزبجم حما، معيدة حياة الدنيا ل فلتحيينه بالرسالة، 

منبمفظك أن اف فاسأل العفليم، القرأن من شيئا تقرأ أن ~ الوس أبما ~ أرديت، ؤإذا ١~ * "* ٩٨
الرجيم.الشيهنان من بالئه أعود تقولت بأن القران، تدبر عن الله، رحمة من الهيرود الشيهلان وساومن 

الدينعل إيإئتلهله يعتمدون. لعلدثّبمم ورسوله، بافه الومتين عف لهئثلط ليس إيه متدبرآلمعناها. 
تعال.بافه مقركن صاروا إغواته يه يبهم والدين وليا، ويتخدونه يطيعونه، 

الكمارقال القرأن، من ينزله بإ العباد بمصلحة أعلم واش أحرى، مكان آية رفعتا ١—وإذا * ٢ — ١ • ١ 
وعظيمه الّءء، مقام يعلمون لا أكثرهم بل افإإ عف كاذيط محمد يا أنت، إد،ا ء' لدّءٍ، أدب وء ب

هكاش من القهخ جثريل ثرله الله، كلام القرآن هدا الرٌولت أتيا لهم قل سبحانه؛ اش علميهم قرئ حلقه• 
وبشرىالعواية، من لLلقالوي٠ وهداية الإسلام، عف للممومتثن تثبيتا الياحلل، يأتيه لا الن"ى الثابتف، بالحق 

بالخثة.ش المتقادين لم،ن للم
بالكتسؤعلم عنده بشر من القرآن يتلش الشيقؤ كئثدآأف أماعوا الشركغ، إن تعال؛ اش يقم — ١  ٠٣

غايةق عربير القران وط؛ أعجمي، رحل علمه أثم يزعمون الذي لسان بأن ت علميهم اف فرد السابقة، 
والبيان!الفصاحة 

.٧١٧



النحلسورة 

والأساطات:الفوائل 

مؤمنلهو أش، أم لكن ذكرأ الصالح، العمل يعمل س حال عن مستقبل إخار ( ٩٧)الأية ل - ١ 
.— ا،لال قليل ولولكن — مهلمتة سعيدة حياة الدنيا ق سرزض اف بأن ورسوله، باق 

وأطيبه.ا-بمزاء أحن عل الصابر ليحمل الصبر؛ ز الزغيتح — ٢ 
عليه.والإءابة الصالح، العمل إل الدعرة ل والأنتى الذكر ين التسوية - ٣ 

يقصانه.ورصاه اش، بثميع لعمله الماسجح، به ولوأحاطت، طيبة، حياة محيا الدنيا ي اطلومن ~ ٤ 

هاف رمول ولكن : ؛IJالشؤع، قال: ه توءش؛ة عصيثق اف رصي عباس ابن عن ~ ْ 
صحححديث )_ ل؛خثر*. غابة كل عل واحلم، فيه، ل وبارك رزكي، ب،ا سي #اللهم يدعويقول: 

._(.UIدم. الضد. كاب -  T٣٥٦/ الدرك ءنرجا«. ولر الإساد 
الرحيم.الشيهنأن من باق أعوذ بلفظ: القرآن قراءة عتل الاستعاذة اتحياي، ٦— 

منونحلبم ا~كث،، من القله، مملهر بإرثاداته: والانتفاع القرآن تدبر عل ا،لومن لتربية يشترط ٧- 
تلكلله. ريال للت، موالأستعاذة بالنفوس، ئنلث، التي الشر نوازع بدفع إلا ذلك، يكون ولا الماد، 
ومغالبتها.النوانع 

•الكريم القران ؤ، حخ والتالناسخ مشروعية — ٨ 

فهوحمعوا أسلموا، يغن الطيبة البشارة فيه القرآن هدا بأن ستقبل إخبار ( ١٠٢)الأية ز ٩- 
العالن.رث! 

-٧١٨-



النحل•روة 

أوأإقمايميك،آلكذب^نورك١إثاشت\شلأي٠دعممحومنعياب}ل—ثِ ناؤ!بم لؤ 
بمدين إش هعقمت من ؤأر آلهكدئى خإ و!ؤإلإنن> أش غث\شت يثيشكت لا يؤئذ 

ثمثهترغضبألكزصنمحإ ثمج تن ^؛؛^!٠ ي\إميهي مى 
آلاحزوعق آلييا \ذحثزْ آسكلجأ اقهر دلدكت> 'ؤ؟ عير ئواب> وثهتر آقي تهمك 

وسميهنهريهن عك آثث ُثح آوك-كآؤمك .؟ ألآ==كنغلأر< اكوم لأيهدى آقث ؤأنكث■ 
آلئسممحكمم فيآ'لآنيرق أيهن لا و آلئنمرث هم مأوي-ك وأبمتز؛م 

يصثثررأ\ركككتهدط ثن شمحا ما ئنيٍ ين هاحثثمحأ ربدكث>بجمى نرلدكث> .ا 
هُأ©؟ رةذكتئشها 

ثرتالتم

١ ٠ ~ْ  ١٠٤ ~oi  عذابالآحر0 ق ولهم الحي، لإصابة اف حدحم لا الكريم بالقرآن ميتون لا الذين
ممالحق عن العداء وأولئك والثاهدة، النزلة اف بآيات يصدقون لا الذين الكذب يتعمد إد،ا مو-ح، 

الكاذبون.

الدنياز الرتدين عل العقوبات وتغاليظ الإسلام، دين عن الردة خطورة تعال افه نهق ~ ١ * "٧ ١ ٠ ٦ 
الهلقعل أحمِ إلامى تعال، اف من غضميه فعليهم لياته، بعد ارتد ثى الأتية; الأربع الأيات ق والأحرة 

تيهوامحلمأن بالكفر، نْلق تى لكن عليه، إثم فلا باق الإبان عل تابت وقليه الهلاك، من حوفا بالكفر 
الدنياآثروا أقم بسبب المغليم؛ العذاب ذللث، الأب شديد عذاب دلهم اف، من غضب فعليهم إليه، 

الإيان•إل الكافرين لايومح، اف وأن الأخرة، عل داخاروها 
عنسمعهم وأصم بالكفر، ئلويم عل اطة ختم الذين اف، رحمة عن العداء أولثلثه — ١ ٠ ١"٩ • ٨ 
عنالبعداء وأولثلث، سبحانه، الخالق ندرة عف الكونية الأدلة يرون فلا أبصارهم، وأعمى الحق، سماع 
الهالكون.هم الاخرة j أيم لاشك والأخرة، الدنيا j الخثر عن الغافلون مم الخق 
الكمار،من أصابتهم الي الض بعد من هاجروا للذين ربك أئ - الرسول أبما - اعتم م ١- ١ • 
م)الدينة(، إل الهجرة من ءت،كوا نم بالإيإن، مهلمشة وئلوحم باللسان، الكفر عف وافقوهم حتى 

الفطن،بعد الصالحة الأءال، هذه بعد من رثلث، إل تعال• اف ٠لاءة عف وصدوا اش سيل ز جاهددا 

بمم•رحيم لمحفودلذنوبمم، 
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النحلردة 

والامتنياطات!الفوائد 

.لها استحقاقهم لعدم الهداة؛ من اف4 يايات الكديين حرمان — ١ 

فلاالزمن أما كدببمم، عل ؛عقاب يزمنون لا الدين الكافرين خصال من الكذب عل ا-بمرأة — ٢ 
•للكادي^ن شديد عقاب يوحود يعلم لأد4 يكدب؛ 

انشراحوعدم الإيان، إل القلب اطمتان بشرط النعييب، حال ق الكفر كلمة ق الرحمة — ٣ 

الكفر.بكلمة المدر 

وعقابهتعاق، افه لغضب متحق وفاعلها الأعإل، وأموأ الأمور أخعلر من الدين عن الردة - ٤ 
العثليم.

والهلاك.الخلال سل الأحرة، عف الدب إيثار ه- 

تعاف■افّ وحب الإيان دليل الدين، عل والشات تعال اف سل ل الأذى عف الصم ~ ٦ 
والصر.والخهاد الهجرة لفل ٧" 



مرْاكحل

لأيهلثتوث.؟وهن؛ •نعك ما يمن حئل رمد ماتا عن ئ عشي ممن معقل ئآي، وم يؤ 
ى=كمنثتما يبمداينَلإ، يزقها يأتيها مطمثق ءا.مثة ء=كاثئا ^^يت،آمحكلأده 

رثؤلمن؛  ٠١٠-اؤ؟ دمنثؤث د==قامإ هثا ؤألحرف لثاساسمع آقث هآذأئها ُآقمءِآس 
ظلا»قثاآثم متا قنشى.؟ ؤثنر المذاب دوم تمتت؛ 

ولن%أؤألدم ألمتث عثبمكم حنب ''و^أ'إئما شا-ون ل0كنتنإتاْ أش يمت وآثه^كرهمأ 
^٠أؤأ عشِلأمر هإ>كث-اق و؛لآ-ماد عير>_L^ قي هء أش الخنييومحثآي-لثير 

يقرونءقآةمآهنبإ0افتي قنرط وهثئا-٠،* bنداعل آلس1تح=قت\ممب ئزرألماشمم 
هادوأ->رمناماصم1ثاعثكأؤ؟ ألت عد١ب نلهنم قيل مقع أو؟ لابمتيمف عق٢ش٢لكنب 

إلاو؟إف أصينابمJلثون 
ه?^؟ ي؛م لخموثِ ها بتي مى رمك إن وأصفحوآ دلش بتد من ^١^١ 

التثسيرت

ماجزاء امرئ كل اف ويول ه، نقعن يدافع إنسان كل يآق حنن القيامة، بيوم تعال اض يدثر - ١ ١ ١ 
ذرة.مثقال يظلمون ولا عمل، 

إذالعيس، صيق من وامحلمتتان الاعتداء، من أمان ذ كانت، قاما مهة، أمل به أريا تسل يمدا " ١١٢
افقعاله؛ وأشركوا، عليه»ا، اف بم؛ أهلها تجحد جهة، كل من طيا دامعا رزقها باستمرار يأتيها 

ومعاصيه!؛.؛ ٠٠كفر__، ص الرسول مرايا من ، والخوفبالقحط 
العدامس،فأخدم«ا وحاربوه، ذ،كدبوْ قؤ، محمد التحي مو قوْهإ من ر'سو,ل جاءص؛ لقد ومما " ١١٣

الحقوق.عل معتلون وه»ا )بدر(، غزوة ذ ذماتهمأ وقتل والخوف بابوع 
تعالش واشكروا رزكاك!؛، التي تالية الالحلال الأطعمة من " ا،لومتون أبما - دئوا " ١ ١ "٠ ١ ١ ٤ 
ت،زحلر التي البة ءاJك٠إ اف حزم إثإ وحده، تعيدوئه له مطيمين حمآ كتت«ا إن والفعل، بالقول نعمه عل 

الخامدغ،ِ المفؤح الدم عاليكم وخرم وا"إم.اد، ملث، المن ابحر ميتة لا الر ميتة وهي شرعية، بطريقة 
محيول؛ الشديد، الخؤع م، الضرورة ألحآته فمي اللة، لغير لبح وما الخنزير، ولحم والملحال، كالكبد 

دستؤفلا الضرورة، ط متجاوز غير ،، إسرافولا إفساد غير من ادمماُت، هن.ْ من فأكل الحلال، من شيئا 
ب؛.رحيم همادْ، لدنوي، غفور الذ ل0 عليه• 
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النحلسورة 

هذافلاتقولوا: غثردليل من باللسان ب٠جثدالقول واكحليل التحريم عن تعال اف ينهى - ١ ١ -٧  ١١٦
افعل الكذب يتعمدون الذين إل الكذب. اممه عل لتختالقوا ام؛ أحثه لما حرام وهذا افه، حرمه لما حلال 

الآ"؛مّْ•ز موجع عذاب ولم الدنيا، ق زائل قليل تمسع لهم ١لآحرة، ق ولا الدنيا ق يظفرون؛مطلوسبمم لا 
الأيةالأنعام صورة ل قيل من عليك نممنا ما غيرهم دون خاصة اليهود عل وحئمنا — ١  ١٨

ظلمنامدما والغنم• المر من الخالص والشحم والعثر، كالنعامة ظفر، ذي كل تحريم وفيها ( ١٤٦)
والبغي.بالكفر أشهم ظالتن كانوا ولكن ذلك، بتحريم 

أممتعما>ين أكانوا سواء وسفه، بجهل العاصي فعلوا للذين ربلث، أل — الرسول أييا — واعلم — ١ ١ ٩ 
لغفورعملهم ؤإصلاح توبتهم بعد من ربلئ، إل العمل. وأصلحوا الزلل، ذللث، يعد من تابوا ثم محكن، 
بمم•رحيم حما، لذنوبمم 

والأسنياطاصالفوايد 

بحانه.النعم.ؤط شكر إل تحتاحان عظيمتان نعمتان والعلمأنينة الأمن ١" 
أهلها.من والأنتقام زوالها، العمتثس_، مقمر ٢" 
•والبلاء العذاب إل يودي الرمحول تكذيب ٣— 

وسعتقذر.يضر ما نحريم ل العظيمة الحكمة ~ ٤ 
الضرورة.بقدر محرم ثيء من أكل إذا الضعلر لايزاخذ أنه ومماحته الإسلام بمر من - ه 
•الحيث، الحرام عن والابتعاد الطعام، من الطيي، الحلال محري ~ ٦ 

تحريئه•الظن عل علب ما إلا فش، لا قفي شرعي دليل بغير والتحليل التحريم حرمة ٧- 
وفقداما.العم من الحرمان إل يودي الظلم ٨- 

عنالتوبة؛الإقلاع صدق، شرهي عل صئز، أو عفلم مهما ةو_،، ذي لكل مفتوح التوبة باب ٩- 
أهلها.إل ايقوق، ورد الفاسد، الدائمؤإصلاح والاستغفار واكدم النب<، 



النحلسورة 

آجتنهثايكئا أأو^ُ آهته؛ وؤ ّيبما محبيتا.يؤ محث إ.؛ربمهمككت 0 إؤ 
آهمحنجثإ الثتلح؛و< الاحرءنن دودٌُفي -صنذ آليتا ؤ، وءاثتنة أج^؟ ق1ثقيرر ,إث،مح|م؛ط وسدمح 
علآؤ؛أتكأكنت جمل ائما الس-رهءكيرا مى إ؛رهي>ييفاؤماكاف ملأ آد،ايع إثقا 

سيلإق آئع ذ_هءنتنمسمد، معايتكامآ المنمي يوم نتهم بمكر ريك وإن فيه آغتلفؤأ 
صط( سن لنار هو يهك  ٤٤أحس جى إؤ نحشدمحم آثتتق ثأدؤبملؤ دغث.آيكمؤ 
محوءم ري بدب هر عامتزساحأ اأ©؟وإق أم شلاوهت 

مناصيق ؤ، ئش وثن* عثّهتر محنت ياقوؤاذُ وماصاملشإلأ محأصز أوآ حرسض-صؤاك> 
محنسزث.ههم ٥^؛?؛، آقموأ ح٢ئمن ^ ٢٤٤.

التفرت

دينعل متقيا تعال ض مطيعا الخير، لخمال جامعا قدوة إماما كان الةءق> إبراهيم —إن ١٢٢—١٢•
وجعلالإسلام، إل وهداه نيتا اف اصطفاه تعم4ط عل ف الشكر يلعس به، مشرك غم ف موحدآ الإسلام، 

العالية.الدرجات أصحاب من الآ-خرة وهوق الدنيا، ق الخميل الذكر سيحانه له 

القهبإبراهيم كان وما عليه، واسقم الإسلام، دين انح أن — الرصول أبما — إليك أوحيتا نم "" ١  ٢٣
تعال.باق الثركن من 

قاستحثهفيه، اختلفوا الدين اليهود عف فيه للعياده وتعغليمه بت اليوم نحريم اش جعل إنا ~ ١ ٢ ٤ 
؛_ليحكم - الرسول أبما - ربك محإل يتعفليمه. أمروا الذي الخمعة يوم بدل آحرون وحرمه بعضهم، 

ّتبثهم عف فيه اختلفوا فيها القيامة يوم حما الختلفين 
أوحاهالذي الحكيم بالنهج الإسلام إل والخن الإنس يدعو أن محمدأقو الرسول تعال افه يأمر — ١ ٢ ٠ 

اضإن الميتة. بالخجة اياظرة طر3، بأحسن المخالشن وبجادل ولن، بلطم، التافعة والوعقلة إليه، الد 

الحي.ءلريق إل اهتدى بتن هوأعلم بحانه 
ا"آا-ا/؟ا-س_<همول:

الهاجرينومن رجالآ، وسون أربعة الأنصار من أصيب أحد يوم كان لما قال: ه كب بن ر عن 
فحيوم كان فلط عليهم، درب؛ئ هذا مثل يوما أباهم كن الأنصار: فقالت حزة وفيهم بمم، فثثلوا ستة 
فق١ل^ ثهنبرلآصٌؤرى بيئؤ،ماعوم-ثريمولنصتأم ءائ-ثوشامحأ ؤؤإق اشهذ: أنزل مكة 

وامءالذمي)التدركالخاكم أربعة-)صححع غتر القوم عن اف؛وكفوا دّول فقال اليوم بعد قريش لا رجل• 
-٧٢٣-



النحلمحورة 

To^—YoA/y - لقالاسل• سورة ومن ياب اكسرا كتاب ، ٣١٢٩برتم الترمذي وأخرجه اسل،، سورة ~ الضر كتاب
والحرج* ٠٢٦٧•ا/ الترمذي الإستاد)صحح صحح حن الألماو: وقال كم،. بن ش حديثه من ضس حن حدث الترمذي: 

حسن(.إستاده محققه; تال (. ٤٨٧برتم  y٢٣٩/ )الإحسان صححه ق حيان ابن 

الضر:

إندما تريدوا• ولا بالثل نماملوْ عليكم، اعتدى ثن عقوبة عل - الوْتون أبما - عزمتم ؤإن 
محقد~يا — واصر الصابرين، منزلة عيال ل يذللن، وتكونوا قطعا، لكم فهوحير العقوية، وتركتم عقوتم 

الكمارعل نحزن ولا تعاد، اف بعون إلا العالية ايزلة هذه نتال فإ افه، سيل ز الأذى من أصايك، ما عل 
واجتنابأوامره ؛امتئال، ف مع تعال اض إ0 وكيدهم• مكرهم من ئثم ولا بك، صدقوا لر إن 

؛خرآونصرآ•بذ>للث، وكفى وعونه، ينصرم والفعل القول تجنون الن-ين الحنين ومع نواهيه، 
والاّتتياطات،:الفوائد 

معاذأإن فقال: ه هايتاِس محث ا.زلم،ركدك إن ؤ عوده؛ معندابن قرأت قال; مسروق عن — ١ 
الختر،الناس تعلم الذي الأمة؟ ما أتدرون قال: ثم عليهم، فآعاد قال: عليه، فآعاد قال: ض، قانتا آقة كان 

)اتجُعل ادء؛مم، وقال (، Y٣٠٨/تدرك )الالذمي ووانقه الخاكم )آحرجم ورسوله؟. افه يهلح الذي والقانت،; 
 /U المحح،•دجال بعمها ورجال بآصاسد، رواءاسران، ٤(: ٩

وهوالإسلام.دسه ق به والامحداء القوو، إبراهيم ملة ياتياع الأمر ٢— 
الأبناءأفضل ٠ الرسول لأف ذللثج، ق الفاصل عل تيعة ولا للممضول، الأءضل اتياع جواز ٣- 

؛إبراهيم.بالاقتداء أمر وقد 
عليهم•ؤإفخاله نعمه من لا لم، افه ابملأء من اليهود تنتح ٤- 

عنهم•ذلك أجزأ جاعة به قامت، إذا كفاش، واحتج تعال الله إل الدعوة وجوبج — ٥ 
ييورفيهم•يناسهم،  ١٠٢ومحاؤيتهم؛الل>ءوين، حال مراعاة الداعي عف - ٦ 

أفضل.ابا صرآواحتوتركها الرء، من أخد بالأخذ؛ماو.رما العاقة جواز ٧- 
ديي•وتنمروتاييغ- مب وهي والإحان، التقو.ى لأهل ثابتة تعال الله معثة ٨- 
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الإسراءصورة 

مكية.الزول: 

ثالسورة فضل 

العناقمن ئن والأنياء: وطه، ومريم، والكهف، إمراتيل، بتي قال: صهيأ اف رصي عود مابن عن 
(.٤٧٣٩سردةالأساء الضد، )صحٍحالخاوي: الأموال. من الضش هي: والتلاد تلادي. من وص الأول، 

والزمر.إسرائيل بمي ليلة كل يقرأ ه اف رسول كان قالت،: محها اف رصي عاتشة وص 
. ٤٤٣ / Y تدرك الالن.م؛يت وواص وصححه الخاكم، واحرجي . ٢٩٢•يرمم القرآن فضائل المنن، وحتنم: الرملّي )أحرجه 

(.٢٣٣٢برقم التردي: سش صحح ي الألباي وصخحه 

القاصل:

تقريررالةالنيالأمين،ه.

تعال.اف ص وحي القرآن أن تقرير ٢- 

^م.القرأن إعجاز إناُت، ٣- 

والمشركن.الكمار هط[ءن عل الرد — ٤ 

ووحداسه.الخلق بتدبثر ~ تنحانه — علتفثدْ الدلائل إثبات ْ~ 

وا-بمراء.اليعث، إئيا>ت، — ٦ 
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الأمراءصورة 

آمثممآرض أش ثني 

خآلأصاآئىحةت\ملدُُ؛سوهءثلأ ؤثبمن١^أثتئ 
آلاإتقدل لبج، مدى ننتكه آلكنثب وءائ؛ثامؤمى ?٥^٢ آتصير هوآلتمح ءاثثأإدد> من 
أه؟ومحنتاعتداثستؤدا إثثءَكااى مج 'ئ؟ذرثدتزحتتلثاتع ومكيلا يوف ين ثقخذمحأ 

ؤبمدئلهتا* ^١Wأئ^؟ إقبئإسمتءدؤ،آلكنتبيئسيفؤ،آلآرني_أمزممخؤلنتئ٤^١^قسيرإ 
نررددد١ S(y«jiقدا>-وهج1سوأحلنلالدياروغرثت> ثديي بأسى ول لتل بماد١ بمتاثبمتتظم 

مء0اذتسصر
\دتتءءدمحقماوثومحؤأ وجوهآ=ءظلم ِلمكلج\ \'لآجزؤ -جاءثبمد ؛يا ثنها أساتم وإذ لأدنس-ك 
تهمؤبمتاة ثن؛ ئدأم يزذ آن توؤت عش  ١٥١ثنتك علؤأ ما ولث-تؤنأ ثزة آون دثوْ 

التصرت

اثهحملتها من الش العظيمة الأسال عل لقدرته وعفلمته؛ بجلاله لايليق عئا وثقيس تعال افه مْ ~ ١ 
بيتق الأنمى الجد إل مكة ز الحرام المجد من وجسيم بروحه الليل من قوزمنا محمد يعبدْ أسرى 

العجيبةالايات من لنريه والحثرات؛ التمرات وكثرة الرسالات بعثة من حوله باركنا الذي المقدس، 
السميعهو إثه وعظمته. اف وحدانية عل ثدل التي الأد-لة من فيها وما السع، موات الإل كالعرؤج 
بالأفعال.المر للاقوال، 

عنماهم إذ تعال، الله وتوحيد الحق، ؤلريق إل يعقوب، لدرية هداية التوراة؛ القص موسى وأعطستا — ٢ 

عليه.يعتمدون معيوئ اف غثر انحاذ 

وحده،يعبدوه أن الغرق من المومشن من معه نجا ومن ١ا٤ئبم نؤح سلالة محن البشر تعال الله يرعب ٣" 
تعال.طه الشكر كثير كان نوحا فإن تعمه، عف ؤيشكروه 

وماالقدس بيت ز عليها يعيثون التي الأرض ي سيفدون أيم التوراة ل يعقوب، ذرية وأعلمتا — ٤ 
والقهر.سلْلا؛الظلم الناص عف ؤيتتلطون مرتين، حوله 
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عاتية،وقوة يطش أصحاب جبابرة لنا، عيادأ عليهم سلطنا الأول الإفساد منهم حصل فإذا ٠— 
معركةقيل الأول، اي الشس_، حنا؛ حاسأ وعدأ ذلك وكان وما، فتقتلا تفتشا الديار وسط فانتشروا 
المرة.مورة ل التقدمحة وحالوُت، طالومت، 

حالويت،،الطاغية يقتل أن اصخ داود اف قآكن له، وطاعنكم طالويتج ْع وءهي.كم توبتكم مد ثم ٦— 
الولدان،وكثرة البلوان، شح الأرزاق عاليكم وتتثا والعيد، بالعث.ة أعيانكم عل الغية لكم فرددتا 

اف.لعباد والإحسان باق، بالإي،ان وذلك أءاJاتكم، عددآمن أكثر وجعلناكم 
بالكفرأسأتم ؤإن والأخرة، الدنيا ق لأنفكم عائد فالثواي، وأفعالكم، بأقوالكم أحسنتم إن — ٧ 

أحرى؛مرة أعداءكم عليكم سلطنا الثاني الإفساد منكم وع فإذا عليكم، عائد ذلك فعقاب، والعصيان، 
الأول،الفساد وقؤع عند حؤ؛وْ ك،ا فيحربوه القدس، بيت مجد دليدحلوا دتقهردكم' ليدنكم 
تعالتي بابل ملك يختتمر الطاغية كهجوم ثاملأ، تدمثرآ أيديبمم تحتنا دع ما كل دتييكوا داينمردا 

١٠)بعل عل بغداد حتومح،  •كيل ( ٠

الهداية.طريق وسلكتم الفساد، عن ئبمم إن الواسعة، برحمته يرحمكم هؤ؛ يمقوب ياذريه دبكم لمت، ~ ٨ 
فيهانحنزون الكئار مصير جهنم نار وجعلنا والمحاية، التنكيل إل ■ئون\ والعواية، الفساد إل رجعتم ؤإن 

حاليين.

الفواتدوالأتاطات،:

فوالنحليم والتكريم، التعليم، مجن فيها وما والعراج، الإسراء برحلة قؤ اف رصول مكانة بيان ~ ١ 
تعال.

الإسراء.قوبمعجرة الني الة رّتقرير ٢" 

•تعال ف البولية بتوحيل الأمم من وغثدهم إّراتل بمي إرثاد ٣" 
ومكايدهم.اليهود مفاسد من اشدير — ٤ 
الأحرة.ق اب، ا-دثم الدّنيا، ق العقاب، مصثرهم فإى أفسدوا، إن وغثرهم إسراتيل لتي الوعظة ~ ْ 

تعال;قوله بدليل واس، عليهم ئثئط الذي الصدر فاد ليهد، التوكيلك نصتا، قد الإفادتان ٦" 
علتسليهلآ تعال اف جعل فقد المتشل ل الإفساد أما ه، مزة أول لكثادثوْ 

ثوثا^٠نيذعل-يم ؤ تعالت قوله بدليل منهم، ممد س كل 
الخير.ذلك صاحِت، إل تعود الفانية فإف حثرآ يعمل س ٧" 
العاصي.عن ياكم> لني تعال اممه برحمة الج؛رتم،  ٠٨
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اللحق.ل ك،ا الأنمى، الجد صورة يتظرت ٩" 
ايلحق.ز ك،ا والعراج، الأمراء صورة ينظرن — ١ ٠ 

لمزلم أذ آلضيحنت 0نماون آقذمن آلمقنأن ؤمقر أئوم للف تنزي ٢^^١>، منيا ث إؤ 
القزدع\تْ«الأتن ويغ '٥؟ ليث عاواُا محم  tjUUآ'لآ"-ختة لابجب-وك آث؛ث يأة  ٢٥"يآ 

بأداءبآلأتارمصرْ

نًقل?0 

ؤزرؤززيْ زر وي ■عق؛ا .لجذ  ١٠٠^^-وتنصل -يندىِيعصهء ^٥ منآنتاJكا صث - عثك آثهمم 
40^^ئنناَجيخممممحي

٠الصسءرٍ 

الطريقةإل باسمرار فهوبمدي الشر، وقئ ل وأثره الحكيم القرآن عظمة عن تعال افه نحم — ١ ٠ — ٩ 
يواْلونالذين ورسله ياف الصدمن وسر الإسلام، دين رأسها وعل العظام، السائل ق أحسن هي الي 
الوجع.ازر عذاب للكئار وأنا الخة، ل كيرآ أجرآ لهم أن الصالة، الأع،ال سل عل 

Uمثل والأولاد، واiال، القس عف بالشز الدظء ز التهزر عدم إل الإنسان محال اف ترثي - ١ ١ 
يريد.ما إل يثتئٍع العجلة ز م؛الغا ان الإنسوكان يدعو 
يتللامه؛الليل أية فمحونا وحدانسا، عف داكن عثليمتن علامتين والهار الليل وجعلنا — ١ ٢ 

والشهورالأيام عاد وكعلموا معايشكم، أساب لممللبوافيه مشرقة؛ النهارمميثة وجعلتاآية لتسكنوافيه، 
بيانآدقيقآ.ساه والدنيا الدين أمور من ثيء وكل والأعوام، 

مفتوحاكتابا القيامة يوم له وثخيج عليه، وتجازى له، اللازم بعمله مرهوذ إنسان وكل — ١ ٤ —  ١٣
عملته•ما عف مهيلءآ اليوم تكون أن كفى __s. اقرأكتاب ت له ويقال والخنان، اليئاُت، فيه ثجانثأ 

ولاعليه، عائد ذللث، فعقاب الخق عن ، انحرفوثن عليه، عاند ذللث، فثواب الحي إل اهتدى من — ١ ٠ 

•الواضحة بالحجج مثلغ؛ن الرسل إليهم نيعث، حتى الخنق من أحدآ معيبين ئا وما أحد. أحددم، بممل 
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والأساطات:الفوائد 

الخكيم.الإرشاد من فيه وما الكريم، القرآن هدايات عظمة ~ ١ 

أوماله.أوولده ه نقعل ان الإندعاء نحريم ٢" 
الإسلام.م1ه وهي الزق، أحن إل الثاص ثزئد القرآن هدا أن متئلأ إخار الأية)٩( ق ٣- 

الئاعة.قيام حتى تمئ؛ مالهداية؛القرآن وهالء 
والال.الض عل بالدعاء السل ذم ٤- 

الفوائد.من فيه وما ا-لحاب، عالم معرفة مغروعق تقرير ٠~ 
أمثآءولوكان حتى أءٍاره، سيقرأصحيقة الإنسان ٦— 

الخؤ.بمعرفة الحجة عليه تقوم أن إلابعد أحدآ ألايعدب تعال افّ رحة من " ٧"
غيره.أحدآ؛دنس، يعيب ألا تعال افه رحة من ٨" 

ؤقمأؤآ ةنبلإ\ تمنكها ٢^، عثتا متاقص ئئتمؤأ مرفها آمنيا ريي أف إدآآردآ ثؤ 
عقنناآلماحلأ ,ريل مزكان 'مابْءُجيرإبمجمإ يدميِا/بما وكئ مج بمي ثن ثتكآأتر؛نن أملكنا 

وسمحرمق^,١دآلإتخهمآ ?ؤ؟ جهمبمّاونهامن٠ومحامدحويإ ٠٥ممِجثلتالشميتد يهاماثثاء ٠٥
مىعثتهتولأؤ و؟َيلأشد سهركقفيل ، i^ijمثوموإس؛\»متنهك تا 

محدَنكتيوي ثتلأ ئد اص،عاحا 0 ثثاسمنصُيجمح تظ 

التضرت

مترفيهمأمرتا قوما ئدمز أن أردتا وإذا ءلاءتهت عن الخريج من الناس تعال افه نحدر ~  ١٧—١ ٦ 
وقلتاما، ثامالآ هلأكآ فآهلكاهم العقاب، عليهم فوجث، اممه، طاعة عن دحرجوا فعصوا بالطاعق، 

عباده،أءءال< بجمح عالي افه أق — الغي أ;اا~ وحننك القهء. تمح بعد من الكافرة الأمم أهلكناكثثرآمن 
•منها ثيء عليه بمص، لا 

نريدلمي يتجها من، تعجيله نشاء ما فيها له عجلتا الأحرة، دون الدنيا بعمله يقصد كان تى — ١ ٨ 

اض.رخمة من مهلرودأ تلوما يدخلها جهنم، نار الأخرة ز له جعلنا ثم له، التعجيل 
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الإيانمن ب يليق الذي عملها لها لعجل القيم، الغمم من فيها وما الآ-؛مة الدار أراد وتى — ١ ٩ 
•تعال اف عند مقيولأ عملهم كان الرفيعت النزلة أصحاب فأولئاك ان، والإحس

والكافرالومن فترزق، الواسع، عطاسا من نمل؛ه للأجرة والعا٠الين للدنيا العاماJين من فريق كل — ٢ ٠ 
أحع••عن ممتوعا ربك كان وما الدنيا، ق والعاصي والهلع 
التاذل،ددرجاُت، والأخلاق• الأرزاق ل بعمى عل الناس بعمى مصلنا كيف العبد~ أبما — انفلر — ٢١

•أكثر فيها والتفاضل أعفلم، لأجرة اق 
•والأحرة الدنيا ل والخئ.لأن الدم يورط، فاثه صه، لينهى الشرك، حهلورة من البشر تعال افه ئ.ر - ٢ ٢ 

والأستنياطاتتالمواتي 

اسيرسامفالخىظإلافاصي.١- 
اممه..نوح زمن بمد اJائانمة؛الهلاك بالأمم \1وذ ٢- 
وهل.منمودْ، مدثلغه تعال اف ذإ0 للأجرة، العمل وئرك الدنيا، مظع ئتل عل عمله اقتصر من ٣— 

الخساب.عند العقاب ومصثره سلمه، لا 

بمدمحادم وحدها، لها وسص العاجلة، الدنيا _، كان عمى متقلأ إمحار ( ١٨)الأية ق - ٤ 

الًقوْل•اللهمح ؤ، له افه كمه ئ ويريدْ، يشاؤه فيها؛يا له بالتعجيل لها، يعمل ول؛ بالأخرْ 
•حزاءْ يلس فإنه صل وتن عليه، ذالث، نقع يعود الإّلأم إل بمتدى الدي الإنسان - ٥ 

الدرحامحت،.باعفلم الأجرة ق للفاتزين التفضيل ٦- 
الئرك•زظل،اتر الضلال، المائب أعظم من ٧— 
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أوآلتتكرئنودآ عندق تئثن ن\ؤ؛حلي إلأإياْ آلاشثدوأ ره قش وؤ 
منالدؤ( لهعام_لأءكريما?جأروآ-حفضعثاحؤح وض ولا قعاآي َةآهعا 

غدهُ*؛i^T o*،فين تنويءج آعاذيماؤ، ظك ?ج؟ صغمل يناق، آتهمهاَك رب وش النينمؤ 
?0اننى\ضفيزيممنتيء نث\تد\آلوبمظُث\لثتن ر0ا ًكاثلآفيضثئق 

البنطمو ولاعنقش تؤلأإك يدك محعق ^^٠ ?ؤأر مي_^؛ لهنِ محوهاسل راى تن 
هبمّثدإ وثيرائ»كا0يادْء-نيع ئشاآ لمن النزف يبسئل ره إف تقعدملومامحتسؤيإج^أُ 

التمسثر!

تعالافه وصى ت كريمة وآداب حكيمة أحكام إل العفلمة المورة هذه ق تعال افه يرشد ٢" 
فلا— أحدهما م أو — عرا فإذا وعملا، محولا بالوالدين تحتوا أن وأمر وحده، اض إلا يمدوا ألا عيادْ 

لهليفآ،محولأؤليا له،ا يقل ببم،ا، وئرقق يغلفلة، ولاتزجرهما مح بفعل دلا ولوبكلمة)أف(، منه،ا مجر 
الهلفولة.لكحالة علتر؛ٍتهءا جزاء بالرخمة د،ا وابغ برحمة، دتواصغله،ا 

زوالصلاح الخم قاصدين تكونوا إن وشر، حثي من نفوسكم ق بجا أعلم - الناس أبما ~ ربكم " ٢٠
ولاذلاث< عن يتجاوز بحانه محإئه منكم، وتعند قصد دوبجا يكرهونه ما منكم وصدر باباتكم بركم 

يه.يواحدكم 

السكنحق ولءaلاء إليهم، والإحسان الئ من الأقارب حقوق بإعطاء تعال اف يأمر -٧٢- ٢٦
ينرقونالدين إن ول،«راذا. جزافا الهوى ح_ح المال ولاتصرف وماله، أهله عن والسافرالتقطع الحتبج، 

تعال.اف نعم جحود ق مالغا الشيطان وكان الماطل• ق ١لال، صرف، ن، الشياطين أمثال، غثرحق ق زالمال 
الاعتدارعد فمل الكريم، افه من الرزق لأنتظار بإءaلاتهم، أمنت الذين عل تنفهم، ما نجد م دإن " ٢٨

لطيفا.قولاطيأ لهم 
عنبيدك ممتسالن، ولا والخاجة: الطاقة فدر وعل الإنفاق، ق التوئط إل الوْتغ، افه يرشد ٣- -• ٢٩
عندمذموما فتصير المال، من ثيء يدك ؤ، سقى لا ؛حيث، الإنفاق، ق سرقن، ولا الخم، وجوم ؤ، الإنفاق 
إنهبعضهم. عل ويصقه الناص، بعض عل الرزق يوئع رثك إف ال١ل،• صاع عل ونادما والخلهم،، الخالهم، 

الأرزاق.بقسمة بصم عباده، بمصالح عالر 
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والاماطات:الفوائد 

والفعل.يالقول الوالدين إل الإحسان وجوب ~ ١ 

وصلتهم,الأقارب بؤ وجوب ٢- 
 ~v اكذير.تحريم تأكيد
ذماليخلوالشح.٤- 

الإمماق.ق اكولل الحكمة س ه~ 
انماد.رزق ق يصلح ط وهوعيم ض، ٦" 

علويصقه الناس، مهض عل يوئعه محك، افه بيد الرزق بأ0 مستقيل إحبار ٣( )٠ الأية ل  ٠٧
غوا0.وح\ةتت4 علمه ولق بعضهم، 

هأ \حزممي ث حم ؤ
محهميمآملأ٦موشمح

مال،همالأ0دؤوأ منصؤيإ ؤ،آلثثفيإقةءَكاك مترذ هلا سلثتا لهملندء -؛ثملنا ممد مظالؤما 

ممص.همأآت|ل
عدثآإ0آكنعما وإذُدمما ?جآ لأويلأ •ضروأثس ؛، ii'Sنيبجأ ٤^١جم 

ويناأديس مة ق ١أدلإبجاسحاإئك ؤ، ثسن تئلإ عنه وك-ككا0 تآثترمحائؤادكل 

ند-مئل.اهثوى جهم ؤ، ءا-ثرهنمح محلأءء،عمللإا 
اكفرت

جريمةكان هئلهم إن عليكم* لا علينا جيعا وأرزاقكم الفقر، من حومحا أولادكم تقتلوا ولا — ١٣ 
كبيرة.

VY ~ طريقه.الطريق ويئس الشح، غاية ق فنله كان إيه دواعيه، وكل الرتى فاحشة واجتنبوا
والزايعمدأ، والقاتل كالرتد، للقتل موجّي، شرعي حق يغتر يئنها افه خرم مسآ تقتلوا ولا " ٠٣٣

بالقصاصالقاتل عل ّاهله ورئته لأقرب جعلتا ققد شرعي، مجب غثر من عدوانا قتل ومي الحصن. 
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مح_ به•أويتئل القاتل، غير مثل بأن الشرؤع، الخد يتجاوز فلا العفو، أو الدية أوأحد الحاكم، بإشراف، منه 
العائلة.الأحكام هْ متصورأ كان القتول وئ إن 

بىبمبغ حتى واسثارْ، الال، تمة ق أحن هي التي بالهلريقة إلا اليتيم ْالا ق ضتئشم\ ولا — ٤٣ 
القيامة.يوم عنه سألون لأثكم يه؛ التزمتم عهل. يكل الوفاء وأتموا ماله. ل التصرف يحن الرشد 

الميلذك فيه.  'شلا الدي با،ليزان وزنوا شيثآ، ولأتتقئوْ لميركم، كلتم إذا الكيل وأصا - ٣٥
الأحرة.ق عامة وأحن الدنيا، ل لكم حير والوزن الكيل ل المقلم 
وقلبه.ويضرم شئعه عن القيامة يوم أل يالإنسان إل ثتسئح. يل علم، به لك ليس ما ثقل ولا — ٣٦

القيامة.موولأيوم صها الإنسان كان ام المالية الأحكام هدْ كل 
عليها،يالض أومحرقها ، >iSالأرض تقطع لن فانك وتفاخر، نكي شة الأرض j تمش ولا - ٣٧

الخبال.قمم يهلؤلك محاذي أن نمتهلح فلن تطاولت، ومهما 
عليه.ويعاقب يرصاْ، ولا تسه افه يكرم عنه المنهي الأخلاق، مكارم عن العيد المذكور ذلك كل —  ٣٨
لياخد.٢١الرسول؛ أنها إليك أوحباْ ئ الكريمة والوصايا المظيْة الخكمة من الدكور ذللث، - ٣٩
والخلق،الخالق عتله ملوما حهثم نار ؤ ، ففيقلب عبادته، ق له شريكا سبحانه الاثه مع محعل ولا البل.، 

خثر.كل من مطرودا 
والأتباطاُت،:الفوائد 

•ا-بمميع يرزق، الئه فإة الفقر، من خوفا الولد قتل محربم ١" 
الأياء-يرزق ما الأبناء يرزق بحانه، اف بيد الرزق، بأي متئلأ إخار ٣( الأية)١ ق، - ٢ 

الزن.فاحئة دواعي تحريم ٣- 

-الرواج j، الترغيب إل، الإثارة ~ ٤ 

حمح،•بغني التقى قتل نحريم ْ~ 
ماله.أكل وحرمة اليتيم، مال عل المحاففلة وجوب — ٦ 

والكيل•ا،ليزان العدل،ثم، وجوب ٧- 

علم.ضر من والفعل القول تحريم ٨- 
تحريمالتكو.٩- 

الخكم؟.هدْ تقيدمن ممن فهل عفليمة، ح،ئم الآيا'ت، مده ق أحكام من مائئث.م ~كل ١ ٠ 
المشرك.مصير وبيان باق، الشرك عن ~الثهي ١ ١ 
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٥^١صثثتآؤ، مج؟وكت ١س١إصنءؤن ^^ ٥٢^ؤثطمأشث ̂ ؤ
لاقوه lTtic7صنيِئمحأمحتا,يدمإلامحة؛©؟ضلزكانثثث

ضيإن نيا تح،ةنم 
وديو<ييقق جعنا متأت\آكتأان ^١ أؤآ عميآ حث إقئءَةث ديتهم ثممهؤف هقي ^55،• مج 
محإدامحوج ^١؛؛^ ١٠يؤا ممهوْ أئن أؤه عاٌمي؟م ؤجعتا ُأو؟ -ؤجابامنشي \بير} لايؤمو0  ٧١

وإدمتيتوفيج إد ممثونم2 آعاوث متق . قئإ آدثري عق ؤمحأ مححانثُ ائمثءان 4 رئق دؤق 
شنؤأهلاآ'لأمثان، صميؤأثك آنهلزَةم، منآمتج\ إلا;^٠^ ثنٍعون \ن الهلثاموذ< يقؤل جم 

بمتإيمنميلأج^^أأه
اكمسطرت

الذكور،باعطاتكم رئكم أفحصكم فم- وتوبيخا تقربمآ الشركن مزاعم عل تعال اش يئكر "" ٤٠
مبمحه.من والأرض موات، اليزلزل يكاد قولاعقليا، لتقولون إثكم التات؟ لنمه وامحار 

والرهان،يالخجة ليتعثلوا القرم، هذا ق البيان صرومب، وا-بمن للإنس وقصيا نقا لقد ومسا — ٤ ١ 
والإحسان.الحق من إلاتبائدأ الطغيان أهل الييأن يزيد وما الإيان. بركب فلحقوا 

ْعلوكان قل لهم؛ يقول وأن بالشرك، الغرورين يمهم أن ه محمدآ رسوله تعال اش يأمر ~v؛~  ٤٢
باإله كل ولدم، تعال، اض مغالبه حثيثا طالبا الألهة نالك، لطالبت، إذا يزعمون، كإ أحرى آفة تعال اش 

المشركون.يفتري عئا علوآكبترا وتعال وئمدس افه ئثرْ ا بعض عل بعضهم ولعلا حلق، 
الأشياءمن قيء قى وما حقيقة. بالتسبيح فيهل وقى السبع، والأرصون السع موات التلهج " ٤٤

سبحانهإيه التسببح. ذللئ، تفهمون لا ولكن سبحانه، افه عل والثناء بالخمد مقرونا يتح إلا لكون اق 

تابوا.إذا ذنو-م ويغفر يمهلهم، بعباده حليا كان 
عنأبصارهم ساترأمحجئ، حجابا وبيتهم جعلنا؛ينلن، الكفار، هتؤعه القرآن، قرأت ؤإذا —٦٤— ٤٥

يفهموالكيلا أغهلية؛ قلموبمم عف جعلنا إذ القرآن، قهم عن ئلوحم وهتجن، أذى، للث، قصدوا إذا ^_،، 
أآ1ا~ ربك دكرت وإذا لهم. عقوبة دت.بر؛  ٤١٣٠١است،اعه من يمنعهم صما آذامم ق وجعلتا القرآن، 
الأسد.من الحمثر كتفور سرح، بنفور أءقا>>رم عف رجعوا سبحانه كوحيده داعيا التبي— 
حين،بحالهم أعلم 'حن، فتقول•' مكة مشركي زعاء كذب ه محمد لنبيه تعال افه ، يكشف— —٨٤  ٤٧

هبالتي ١لهلاءنون العتد.ون يقول حين، بيتهم، يرأ ؛الحديث، يتناجون ثم القرآن، هراءتلث، إل يستمعون 
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جعلواكيف وئعج1،ت — الغى أبما ~ انثلر كلامه. فاحتالهو الحر، أصابه رجلا إلا ئسثون ما ويالقرش، 

بيداالحث، عن صلوا لقد جنون؟ شاعر، ساحر، ت قولهم من صقتلث، عن ثيء أبعد هي الش الأمثال لك 
الهدى.اتٍاع إل طريقا محيون فلا الكدمحب،، 

والأساطايث،:الفواثاد 

والحكمة.والرهان بالحجة الشركين حوار ~ ١ 

الحكيم.القرأن هدى من الكمار استفادة عدم ~ ٢ 
الخلوثن.لعيادمحم الشرممن؛ جهل بيان ٣— 

وعبادته.اش بتعفليم يلهج فيه ما بكل الكون 
التقاءصور من صورة التفرخ وهدا الكهربية■ الشحنامت، تفرخ عن نتشا جوية ءل١هرة الرعد 0— 

وتمجيدفه سح وكأما وأصوامحثؤ، ذباJبارتج من تصدره وما طاقة من محمله بٍا لل،ادة الأولية الiلنارت، 
(.٤٦٤- ٤٠٢ص اتجار: زغلول الكريم: والقران الجواز الخلمي: الإمجاز )__ يالطامة. تعال له وحضؤع وحمد وعادة 

وحكمه.وأحكامه القرأن مواعفد تدبر وجوب ~ ٦ 

ااقرآنلأيتتبعبمإلأسمآمنبم•٧" 
والوْت؛ن.ه للّثي ودّاسهم الأءد'اء حفايا قفح ٨— 

هدا.زمانا إل قتاتتثهم جاءت م المشركون، قاله U ه الضئ عل الإشاعة حرب حدور - ٩ 

يءوثبمنثؤ آول مثرؤم لإ،آمحثى ينبث، ش ئسمورف ننايء=كريىعويخ 
بميْءلإقلو0إنتدعتقم قم ا؛©؟ همة قثمى آن همخ ض هو تئ حمووتثك 

ألشيقثإة .يبجم بخع آلسثث أ-نثنُإن حف أفي، لمنادى رهل< أ© كه إلا لئثم 
سنثآآص،كضِلإذمظةفيثا© 
.ه

التفس.؛ثرت

بعدجديدآ حلقآ وحلى سثعئ، هل مممثة، بالية عظاما "كنا أودا بقولهم: البمث، الكماث أنكر - ٤٩
الموت؟
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منفيه وما والآكمار، جو الني بين دار الذي الحوار تعال اطه قؤ؛ الإنكار هذا عل وردأ — ٠ ١ — ٠٠ 
كونواالرسولت أبما لهم ئل عليها. الرد وكيفية وأفعالهم، القجار أقوال من تقبلة مأمور عن الإخار 
يردناالذي ثى ت فيقولون وييعثكم. عئييكم فاثه الحياة، عن أيعلو هو ،ئا اخر حلقا أو حديلءآ، أو حجارة 

ضدثعجما• استهزاء رددصهم يهرون فمرة. أول العدم من حلقكم الن.ي هل: الوين،؟ بعد الحياة إل 
قرييآوقوعه.يكون لعله لهم: قل البعث؟ يكون 

فه،حامدين حون شم لأمرْ، فتستجيبون نوركم، من للخروج ربكم بماليكم يوم وسكون - ٠٢
قليلأ-زمحنآ إلا مكثتم ما ونظرن 
الكلامدمحادرامم محاطبامم ز يقولوا أن الحوار، أدب ا،لومت؛ت هوأنبملم رسوله تعال اطه يامر —  ٠٣

العدادة•ظاهر عدوأ للإنسان كان الشيطان إل العا.اوة. بيتهم الشيهنان ألقى ذللئ، لريفعلوا فان الأحسن 
أوإنللإيان، ^٠؛^، ١١يشأيرحكم؛إن أمركم، وعامة نفوسكم ي بما أعلم — الناس أيبما — ربكم — ٥ ٤ 

وكفيلأ.حفيفلآ عليهم أرسلئاك وما والعصيان، الكفر عل بالإماتة بكم يشأيعي. 
والأستنياءلات،ت\ذقو\ثو 

اللمين،عير مع الهادف الهادئ الحوار أهمية — ١ 
عليهم•الحجة لإقامة اسعدادألهم؛ راا~ياه الشركون سقوله ما 'قئص ٢— 
 —٣jijij  أوالتواب.العقاب ونيل للعصاب، البعث عقيدة

وعيرهم.الومنن ومن المؤبن، بن الحوار ق الءيارا٠ت٠ أحن اختيار يجب — ٤ 

ذللث،.بعد عنهم مؤول وهوغير والإنذار، البلاغ هي ه الرمحول مهمة ٠— 
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رممحإد١محد وءاتيثا عقسي >»ضجبحأ ثقتا ولثد وآ'أتيتر، فيرآيتمنوت أعلايثن ئبم، يؤ 
أر،كآكتيُأع؟ مهد محلا عذم \دقن محمح،• نجر يبمنقر ءل\دعوإآقن 

عيابوبجامذكث• ويت؛مي،يخثثمح» آئتب ١;^ رتهثِاأوسملأ إق دبموث> 
ؤ،يمح، سييداَكا0 يوهمآلخ1كثؤ مل مهلا==ظوها ص لثتُ ثزثذ تن أو؟وإن 
آلث\هثقزث ياآ'لآثوننثاكا ْكئُن آن ،١^ ألأتن رسن ان تتثآ تتزة.ثتا ^-٠ 

وماألثا;س ثصاى رممش إن لأف  ٥٥يإذ ?^؟ إلأ آلأ"ينّؤ> رسل وما ها هظتمؤأ مجصمأ 
ىعس\إلا ذماِرثج ومده_لم جمداأؤءياآه 

ثرتالتف

يشاءمن فتخص السح، والأرصغ، الح موات الز يمي أعلم ~ الرسول أ؛|ا ~ ليثك "٧٠" ٥ ٠ 
وضرْ،والتكليم ١لأتJاع، وكثرة يالكتب، يعمى عل الأنساء بعمى محلنا لقد وما سحانه. يشاء ب،ا 

فلالكم، ليشفعوا اض؛ دون من آلهة أقبمم زعمتم الدين اذعوا قل: الزبور• بكتاب الهص داود دهئل 
الأنبياءمن الرفيعة الدرجات أصحاب أولثالث، غثركم. إل نحؤيله ولا عنكم، اليلأم رغ يتهليعون 

والعيادة،يارaل١ءة تعال اض إل مئث٠م ما بإ-لحبح يهللبون الشركون يدعوهم الذين واكالخين، واللأتكة 

عذابإن عذابه. دائا وعنافون ربمم، رحمة دانا ويرجون تعال، اض إل أقرب يكون أن منهم م، ويمرص 
منه.نحذر بآن حدير شدي،-، ربلثح 

ذلالناكان الدنيا. ز شديد يعذاب أو بالدمار، معاقبوهم ونحن إلا باق كفروا بلدة أهل من وما " ٠٨
مكتوبا.الحفوظ للؤح اي 

يرمالهاأن منعه ما وأثه المشركون، يقترحها الش المعجزات إنزال بميم رحمته عن تعال افه يمم " ٠٩
تومالأمم أولئك ومن فأهلكهم. كدبوا نم طلوا، ما إل افه أجاببمم فقد الأمم، من مقهم مذ إلاتكديبر 

الكونيةالأيات نرسل وما فأهلكهم، ؟٦١ فكفروا العتن، رأي ُّأومحا معجزة الناقة أعطاهم فقد ثمود، 
ليتعظوا.العباد؛ نحؤيم، إلا وغيرها والمراكين كالزلازل 

جعلناوما الناس، من عصمالئه ربلث، إف لئهلمةثالئ،ت للث، قلنا حن " الرسول أبما ~ واذكر " ٦٠
منالمزمن ليتمثز لياص، اختيارا إلا والمعراج الإسراء ليلة انمن، نأي أزنناكها الص انممحة المشاهدات 
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المكيينالمشركن هؤلاء وثحوف أما، اختيار هي القرآن ق الملعونة الرموم شجرة وكذلك المكدب، 
تعال.اض لحرماُت، عفليأ إلانحاوزآ يزيدهم فا والعقوبات، الايات بأتولع 

والأسشاطاصالموائد 

متهما.وما والأرض السموات و ثن بكل تعال اش علم شمول، تقرير ١- 
.١الثه عيد بن محمد اثثه رمحول وميدهم بينهم، فيإ النيين فضل تقرير ّ ٢ 

صنهم؟الصز أوذي لهم، التني جلب عل لايقدد تعاق اف لئن من مابمد ٣" 
حكمايىسالضاكلالينسكوائءاره٤- 
للرسلم،قدبة كافرة قرية من ما بأيه للكمار، جق افه من ووعيد متقبل، إخبار ( ٥٨)الآاة ق — ْ 

لأهلها٠الشديد أوبالعياب القيامة، يوم قيل الدنيا ل بالهلاك عقابه بها وصيئزل، إلا 
الأرمن؛وخف، الثراكن، كانفجار الكونيه، بالظواهر العيادتكون موعفلة — ٦ 

الكمار.أذى س ه رسوله افه عصمة — ٧ 

والمعراج.١لإمراء بمعجزة الناس اختبار — ٨ 

طي—خنت ءآسجديت ه١لا إث؟إتليس ئنجدوأ لائم آنجدوأ ,فمليو=كق  ٥٥إذ ؤؤ 
هلادرثثم7إلأ لآحثن،ئا يومِاثصنمئ إك نجن عل ءكث٠ت هتد١٢لى آرءتك ه\ل 

تيمتزآنتطعت ؤآنتثنؤ اؤأ؛ مرميا 
يمدهموما نعدهم وآ'لآوكد آإمألي ف وثاركهر ؤيحلمدثك ثتلمكء عاتئم ؤسمن، بمزتك، 

■المسر^ 

بيندار الذي الحوار ذكر فقد التالية، الحمى الايايت، ق الشيهيان مكايد س ؤيندر تعال افه محير " ٦١

كلهم،وسجدوا فاستجابوا له، تكريأ لأدم مجدوا أن خميعا الملائكة تعال اض أمر حن والشيطان، الرحمن 
الطن؟!س حلمث4 لئن أسجد هل بقوله: وأنكر أبى إبليس إلا 

أمهلتتيإن م: أفثم ا؛'هصلثه؟ عه قئلثه الذي هدا عن أخيري هال،: إذ وقاحة ازداد ثم —٣٦—  ٦٢
افهقرئ مني. حفظتهم ارن.ين الوممح، إلا والإصلأل(، ذريته؛الإغواء عل مالآسثول؛ئ القيامة، يوم إل 
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فالآدم، ذؤية من أطاعك وقى أمهاكلث،، فمد اذهب ت سعه ؤينى له والتهديد والإهانة يالطرد عليه تعال 
كا٠الآواقرأ.حزاء وحزادهم جزاؤك جهنم نار 

عليهموالماد، العاصي إل إياه يدعوتلث، متهم استطعت، من واسترل، واسثخفف س٠٦~ ٤٦ 
يوشاركهم اف، معصية ل ماشى وكل معصية، يقصد راكب، كل من جنودك، من عليه تقدر ما كل 

يوأدالأولاد، ل وثار'كهم الشروعة، غثر ااهلر3، من ويجمعها ادمما'تج، ل إنفاقها بتزمحن الأموال(، 
وي؛قثزالفاحشة، ز يقعوا حش اء؛ يالتالرحال، احتلاط ل ويالترغببح الفقر، حشية الأولاد دقئل النايت، 
إىمغريا. ياطلأ وءدب^ إلا الشيهنان مم تعث. وما الكاذية، والأمال الخادعة بالوعود مم وعل الرتى، أولاد 

مئلث،.لهم حافظآ وكفى؛ربم، إغوائهم. عل قدرة لك ليس يفوض الذين الؤْ~غ، مادتمء 
والأسشاطاص١^٠١^ 

٠يتحئاها٠اض الوولثة إل والإثارة القهء، آدم مكانة ييان ١- 
اقهث.آدم عل سةؤْ ظهرت اض إبليى عداوة ييان( ٢- 
الإنسمن إبليس، جند ومن منها، والتحذير العاصي، تزمحن ل إبليس وساوس إل الإشارة ٣- 
دالخن.

إبليسوأة تعال، اطه بأحكام وممئكهم اعتصامهم، يبا بللمومتغ(، بجقظه تعال اش يشرتما ~ ٤ 
إغوائهم.عل قدرة له ليس 
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أمثتِئثلأهوإءوءضلأأو؟أن ثابمتا 
سو\عرؤ\

وعقدنهأرءتيىألإأت وررقهم وآلم ث؛ئثمفيآو ءلأم 
ممتدءفذأيؤا ?٥^؟يومندعؤاحكلأثاسظقنايئضيلأ ^محتيرينن- 

ذآلمذج-رمحؤاه-محءءآهممىلهو وسكات^ ءاولئةاد>دمر«لأ^ءتئبهنولاجيوو؛ث—يلأ

آيلآظيت.ه
•الشاسءرّ 

أصفاركمق اش رزى بحد لتطيوا البحر؛ ق المن لكم تنز هوالذي — العباد أبما — نبكم — ٦٦
جبعأرحيأ.يعياده كان بحانه افه إذ ونحاراتكم. 

ذهنهمعن غاب البحر ز حشر حدث أصاببم إذا أمم وحدانيته؛ عل الدالة بعباده رحته —ومن ٦٧
باق.الإيٍان عن أعرصوا الغرق من أنقدهم فاؤأ باطه، وامنعاثوا افه، دون من يدعوما كانوا الش 

اطه.ليفر الإنساذجحود فإذ بالعم، الكفر من وهدا 
فأمتتمالبحر من أئجوتم الكفر! إل رجوعهم عل لهم ثوبخا الكمار عل تعال اممه ينكر — ٦٩— ٦٨

نحدوالا ثم فتقتلكم، السإء من يعحجارة أويرميكم المعهودة، الأرض بكم نحسف أن منه خريجكم بعد 
مدمرة؛شديدة رمحأ علميكم ذيرّ#ال أخرى، تئْ الحر ل يمدكم أن أمتتم أم العقاب؟ عنكم يدغ مى 

بالثآر؟يمئالما تابعا علبا لكم لانحدوا ثم كفركم، جب بقيغرتكم 
لهموتحرنا القهء آدم ذؤثة ثؤءنا ولقد موكدآ؛ تعال افه أمم فقد التكريم، بعباده رخمته ومن — ٧ • 

والمشاربالهناعم لديد من وززساهم أمتعتهم، وخمل لحنيهم الحر؛ ز فن والالر، ل الدواب 
كبيرا.تفضيلا الخلوقات من كثير عل وقصنتام وحلالها، 

علميهم،يشهد الذي سهم مع اكاس من خماعة كل مائي حن الخثر يوم - الض أثبا - واذكر - ١٧ 

قرمزكتاحم يقروون — الرفيعة الدرجات أصحاب عداء الوهم — بيمينه عمله كتاب يض فمن 
شيثا.أجورهم من ولاينقصون عليها، يثابون الش بحتاتمم 

-٧٤
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وأنعشعس، أثد الآحرْ ق فهو الخؤ، إل تtءدى لا القلب، أعص الدنيا هده ل كان دش " ٧٢
ضلاله.

والأساطات:الفوائد 

الرزق.وطالب الفوايل من فيها وما فن، التخثر العباد عل تعال اض رحمة من ~ ١ 

لعياله.ورعايته تعال، افه نتم الإنسان جحود بيان ٢~ 
فنحنياريت،، ثآض لر بقولتات الواعفلة الأسلة هده عن الإجابة ؤيتيض تعال، اف طاعة ز الوعظة ٣— 
ورحتك.بء>مظالئ، نعيش 

الكبرى.اموارمحث، من اشاة ق تعال اف فدرة ^ة ٤— 
(إخارمتقبلمآعنعذايهالكئاربالخفخ.j٦٨،الأية)ه~ 
والأتنلاقوالداكن الزلازل، حوادمث، أف عل العالي أنحاء حمح من تتجمع والأدلة الشواهد إف ٦- 

العالية.الوصمية للتغيثرات نتيجة بالفعل ستكون بل تتزايد أن تحمل البحر فلع عل الخهلثر الأرضي 
شيئانوكأضا الأرض، تحت، الدكان لانفجار إلاكتيجة لاتقع فهي الأرض وجه عف زلزلة وكلياغيث 

والمةالقران ي اسلم لعأساز اسشر ١داني الوتمر أبحاث س الأرض: وخف الزلازل، حوادث >ممر؛ يممكان، لا لازمان 
»_U(.، ٣٢• ١١-٠١٤٣٢تركيا دولت 

بالغرق.الكمار ءذ\ب متقلأعن إخبار ( ٦ )٩ الأية ق ٧- 

الخلوفاهمته.كثثرمن عف آدم ض تعال افه تفضيل ٨" 
٠وا-ياب، والخشر البعث، تقرير " ٩ 
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■حلسلأوإذا حنإ ءث_نا يثرى إ تحي—«؟ ١ ٢^٥ عبن تثتييك يكاديأ زن يؤ 
ءبمن-فآلخوءمح؟دئتنيك ?ؤآإذ١ شبملأ يتثا إثهتِ آنثثقيف وقولا 'لو؟ 

لبمؤمكآ'لأزبجا ين ةي.ؤووإوخك »=كادوأ رعأنإن عدادني--ير-إ لك لا■مح-م ئم ؤصنم'المعان 
عمدود رنث ين ملإكث> أرسنثا هن من سئم و؟ ثيسلأ إلا حكمك يكوكن لا ولدا ينها 

وئرءا0آلفنيإ0هرءاداآكءركاكث>آقي، عّق ,يلوكآلقصإك مآلملوْ لث_نيثاءم؛لأ 
همقاماقنمؤدا رتج، يبعثك أن للثاعمئ يوءثافلذ هتهجِن آيل محهن مثمؤدا 

المبر*

بعضنبتسر الومتين بطالون مازالوا الذين الكئار فتة خطر من الومت؛ن تعال اف ■؛تذر 
الأحبةمن محعلوه حش ه النيئ ع ذلك ثتققوا أن ومكرهم يدهائهم قاربوا هائيم الخكيم، القران أحكام 

يوافقهمأن يكر الإسلام ق دخولهم عل مى ه الغي لأف الخن؛ عل سه يرخمته اف دلكن المرمتزأ 
علهتعال اف لفاعف ذلك ولوفعل يوافئهم. فلم ذلك من اف عمته وقد اقتراحاتمم، من فليل عف 

الماعف.العياب ذلك صه أحدآيدغ محي لا ثم الاحرة، ق عله وصاعقه الدنيا، الخياة ز قطعا العياب 
النيتزجيا أن بعزم حاولوا لقترحانمم، ه الني امتجاية من يئسوا حيتا الكفار لهؤلاء 

خروجهبعد العموبة عليهم لترلت ولوأخرجوه الومن؛ن. وعف عليه وتضييقهم له، بازعاجهم مكة ؤومن 
الئايتة ئتة وهي ديارهم، من رملهم أخرجت، التي السامة الأمم ل تعال افه ئغة دهي الزمن، من، بقليل 
نتبدل.ولا تتغير، 

^U^~U ~ الصلاةإقامة عف حافظ عمم.' وقرغى حكيم، بأمر وأمته ه .آ محماررسوله تعال اف يأمر
والعصرالغلهر صلاة المدة هذه ل وثدحل - الليل ظالمة وهت، إل الغلهرة عند الشمس زوال ومت، من 

تشهدهاالفجر صلاة ق القرأن قراءة إن فيها. القراءة وأطل الفجر، صلاة وأقم ~ والعشاء والغرب 
مقاملمال القرآن، مراءة ثتهجدآ الليل ز اuذلة بصلاة m الرسول أمر ثم الهار، وملأتكة اللل ملائكة 

القيامة.يوم للمسالمح، الشفاعة 

والأتاطاصالفوائد 

تعالاف طاعة عن الوتن إبعاد ق مهل١ليهم ومن منهم والخدر الكمارط مكايد خهلورة بيان — ١ 
وحكمه.

لإرصائهم،ونحقيق،مقاميهم.نحرممالركونإقالكمار ٢" 
-٧٤٢



الإسراءصورة 

والتهديد.للإغراء التنازل وعدم الخؤرا عل الثبات وجوب ٣— 
الئداتد.عند تعال اف إل اللجوع ييان س ٤ 

أوقاتما.ق اكلأة إقامة وجوب ٠— 

التهجد.صلاة قيام ق الرعيب ~ ٦ 

 ~U فيها اللاثكة وشهود الفجر، صلاة خضل ييان•

يإذته.ه، برسوله تعال اف حصها الش الئفاعة مقام إل الإشارة ٨— 

أ©؟محهإ نلطنثا ل-ذك ثن ل محآجعل صدف متآ محمني، صدؤ، مدحن آدبج، ييث، ثل وؤ 
هنتا آلمزثاي< من ذتولأ "؛© ^صJكنرن آكطلأإ0 يدمى آلص ■؛؛*ت وض 

نغوئئاإ؛ثسءنإدا مأنى -آيمني ؤ أنمط وإدا ?©؟ للأ-تؤا;[ آثسن ولإِزي .إتملأذ'لأ 
ش?© سييلأ أعلئبخهنآسئ ?©ا كاذدم'ثا 
إقكاآوحبمط كوهتق شينا ولغن ؛؛©؟ —^٠ مي إلا وثآ أمررإ_( ين ش\ذزيذأ 

ه^كجتيإذنسلئ>كاى• رءقإ0 ين لحمت لا =كيلأ اوئتا ممى لاهي "م 
التمثرت

طاعتكj يكون أن فه إد-محافي ترد مقام كل ز أذحاش رب يا الض: أبما ممال اش واذغ - ٨ -> ٠٨ 
دوْعندك من ل واجعل ومرخاس، طاعتلث، ز يكون أن منه نحرجتي ما كل من وأحرض ومرغاتك، 

ولاله، لانات، الباطل إن والشرك. الكم وول الإسلام، نور سطع ومل: تحداص عل بما ممري وتثذ 
ماء.

والخهلالشلئج أمراض س القلوب تشقي ط الكريم القرآن آياُت، من ثئزل أنه تعال اف رحة من - ٨٢
الكمانيريد ولا والحكمة، الإي،ان من فيه بجا للمؤمنين رحمة مو وما الأبدان؛الرقية، يشفي وما والقلق، 

وصناعا.كفرأ إلا آياته سيلع عند 
At-Ar - بالصحةعاليه اف انمم فإذا تعال، اف بيدي اعتصم ثن إلا الإنسان مص عن تحال اف ي

أصابتهوإذا الدنيا، بشهوات ريه؛الانشغال عيادة عن وابتعد تمال، افه يتم شكر عن أعرصن والمعادة 
ومنكممنا كل لهم، ويقول الأبرار، ويبشر الكمار يندر أن ه النيئ سبحانه أمر ثم قتوطأ، كان مصيبة 
والصواب.اّسمهر إل طريقا أهدى هو يقن مطلقا أعلم فخالقكم تما، يعتقد التي طريقته عل ؤيجم يعمل 

-٠٧٤٣
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اشيعلمه أمر الرؤح حقيقة أل فآجتهم ئعقأ، الريح عن — الض أبما — اليهود بعض ويسألك — ٨٥
M.اش سلم بالمة القلل ي إلا الخلم من سطنا ل( لأتمم الشر؛ سلمه لا -مال، 

الكفارأنظار ليلمش له؛ وحفظه الكريم القرآن نزول ق ورحمته فضاله إل سحانه اطه يشير —٧٨— ٨٦
أحدلا إيه ويقم الّ؛ي.، قلب س القرآن هذا يمحو أن عل قادر فاثه فيه، التغيير يطلبون الذين 

دّولهعل كثرآ لكن العفلتم النه فضل إف قيه• ز باقيا القرآن حملت، افه رحمة ولكن ذلك. مغ بستهلح 
والأحره•الدنيا ل عادة اللتثل الكريم؛ القرآن من للامقادة للمنتن محبيه هذا وق الكريم. 

والامتشاطامتؤ!القوائم 

•التورم اللينة إل ه السي مجرة إل الإشارة — ١ 
الومتثن.لخباده الدعاء افه تعليم — ٢ 
الياْلل.وزوال الحؤ، بماء البشرى — ٣ 
الدنياوأدواء والبدنية، القلبية الأدواء جيع من التام الشماء هو ارالقران ا-إكوزيةت قيم ابن قال — ٤ 

دائهعل ووصعه به، التا-اوى المليل أحن ؤإذا به، للأستشفاء يوفق ولا يؤهل أحد كل وما والاحرة 

كلامالأدواء تقاوم وكيف أبيآ، الداء يقاومه لر شرومحله، واستيفاء جازم واعتقاد تام وقبول ولي،ان يصدق 
القلوبأمراض من مرض من ف،ا لكلمها. الأرض عل أو لصدعها الخبال عل لونزل الذي العالتن رب، 

كتابه«.ق فها افه رزقه لثن ْته والحمية وسببه دوائه عف الدلالة سبيل القرآن إلاول والأبدان 
(.٣٥٢سد:؛/)زاد 

أنعمإذا في،ا ينعمه، والكفر اض، ؛ايامحت، الكدب، الإنسان حال عن متقبل إحثار )٣٨( الأية ق ٥— 
لاممقلأيه قنومحيا؛ كان مرض أو فقر من شدة أصابته وإذا رثه، طاعة عن ويتباعد يتول فإثه عليه، افه 

تعال.اض يقفل 

تعال.اش إلا يعلمها لا الرؤح حقيقة ٦— 
تعال.الله لعلم جة بالتله فلاوزن اللم البثرمن أوف ّْه،ا ٧— 
والصدور.هلور يالالقرآن يعحفئل الومغبن عف تعال اش نعمة بيان ٨— 

-Uti-
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مءء نبوته,ثبوت ْع ه الرّول بشرية تقرير ~ ٠ 

عظلالأرض صعلح نحت، كببمر ضغط هنالك، حيث، انفجارأ، تنفجر الينابيع أف الباحثون وجد ٦— 
محدمثؤفالأنفجار طبيعي، انفجار محدث الأرض من اد9لقة منْ ق العلطء: ويقول، الينبؤع، تفجر منهلقة 
الثانيت،من أجزاء صر زمن خلال مفاجئ بشكل الضغهد هذا تشتت، ويتم جدأ، كبير ضغعد وجود نتيجة 
اليتابح.تفجر منهلقة ل الأرضن صجج تحت، محدث ما وهذا 

(littp;//ww\v.kaheel7.coin/ar/index.plip)(-)(؛)(2/) 8-23-40-05.)

اسق.ل الحجارة بين من يسوع انفجار وينظرت 

قتفتل ?^^٢ ذنولأ يثمل آش أبعّثا ثالوا أيه إلأ -ءاءمأآلهد-ى يؤينوأإذ أن آلنام، مع ما وؤ 
ثليبمّه مكًكا آلت_ماء تنكت عقهم لرلثا مءل1ثجنإنر يمثؤيى مقفهتتقه آ1ذيفي ؤ، 

ثهوآلمهمتيدآتة ?و^؟وعن >ص؛رإ إمؤ١د٥ءجخل إدم»كان وبينخمحكم يى ثميدا ماش ءًكض 
ثبمكه، عث يجؤيهم عك آلفنة مزم وعنقثدم دوني، ثن أيتء لم تجن ثدن دما-و وش 

وهائوأردأَة
ق_ادرعقوآمح؛دبمدا أس'آلوى-ءاىآكثو؛م، أن يطأ ُالآ^ًأولم ئبؤمؤن-شا■بمديد١ رة ؤيثئا عغثما 

همح(يتجللؤأُ 
الشثرت

اضييعث، أن استبعادهم هو العجزايته وضح بعد الإي،ان من الشركين مخ الذي المبلمؤ إل — ٩ ٤ 
البشر.من الخلق إل رسولا 

منعليهم لنزكا فيها، يمشون البشر بدل ملأتكة الأرمحى ز لوكان اررسولت أبما لهم قل —٦٩— ٩٥
العباد،بأحوال خبير بحاته إثه شاهدآ. باق كفى لم: قل بشر. الأرض أهل ولكي رسو,لأ، ملكا الهاء 

بصيربآعٍالهملأ
وميفهوا،لهتدي، العرى، ونحب للمرى، فييره بمده ؛، ٢٧بالهداية، التفرد اثه تعال اف تحر —  ٩٧
ْنيتمرهم وئ غم ليس صلوا الن.ين وهؤلاء اف. دون من له هادى فلا ه، نفإل ويكله فث«حنبل4 يئيله 

٧٤
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كلطجهنم، نار مكنهم يصخ، ويخآ عميا كويبمم حال وحومهم، عل اطه محشرهم حض اش عذاب 
ْالتهية.نارا ردظهم نارها خدن 

ؤإنكارهمبالبعث، وتكذيبهم افه، يايات ممرهم جزاء افه رحمة عن المد الخطير اضير ذلك، — ٩٨

إله•محيدعو علثىيؤسيه، 

أييعالذي اش أف يعلموا أول؛ لهم• وتقريعا توبيخا لبث؛ المنكرين عف تعاف الُبم يتمر ~ ١ ٠ ٠ ~ ٩ ٩ 
وقتآتعال اش جعل وهد هنائه؟ بعد ان الأنجد إعادة عف هادر السع والأزصن السع، موات ال

لولولأءت — الرسول أبما — قل لبث. ؤونكاؤأ تكذيبا إلا المشركون فأبى فيه، شك لا البشر لوت محددأ 
الإنسانوكان مادها. من خوفا الإنفاق عن وامتنعتم تياه ثحنتم الواسعة افه رحمة حرائن تملكون كتتم 

شحيحا.يحيلا 

والامتياطات:الفوائد 

الر1ءلالمشركين١- 
والتالف.التفاهم محقق 1^4 البشر؛ من الرسل إرسال ق مادْ تعال افه رحمة ~ ٢ 

الضرسالة صدق عل تعال افه شهادة ٣- 
تعال؛قال كإ الثواية، يستحق وس الهداية، يستحق قى يعلم تعال، اطه محيي والصلأل الهداية — ٤ 

٥[.الصف: ]سورة ه اقن آدئ 
•بالإيان يتهث'ب لر الذي الإنسان طع مى واليخل القح ~ ٠ 

لمحُهئ١ل مم  ٠١٠سثلنجآإنىل(إد-يتنت ءائم ءاينانيّكاقثخ لثت- ؤؤ 
ظ!.نذهمأ محآلأنحنج، ^حمإلأرب،اكمتونم، ?وا سمحا لموص 

منوةتأا أو؟ -و~عا ثعهُ ومن حص آمحمحتر< تن ستفزئم آن يآيآد ?وأ ْئشإ ثفتعؤيثح 
ه؛قادآوكيفاوطدأيرؤ- ؤدا.حاء آ/بجم، بمدهءلهآ

التفيرت

١٠ الثمراتومص واليد العصا ومي،• واصحات، آيات تع  ٠٤١١موسى آتيتا لقد وقسا — ١ ٠ —٢ ١ 
موسىأرسل حين، اليهود — الرسول أيبما — فاسأل والدم، والضمالع والقمل وا-بمراد والئنون والملوفان 

بجرأةالقهء موسى علميه فرد سجزيث،. هد ~ موسى يا ~ انك اتأءتقد إق ت فرعون فقال أجدادهم، إل 

-٧٤٧
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إلاصدش عل الشامية العجزان مده أنزل ما علمت لقد قسا ت 'قدته وتكشف فرعون إشاعات تتحدى 
مالك.أثك لأعتقد ؤإل ووحدانيته، قدرته عفلمة عل نتنات دلألأيت، والأرصن، موات الرب 

إسرائيلوبتي موسى باصطهاد قام ؛؛ ٥٤١١موسى محادلة ق فثل أيه فرعون رأى يلما ~ ١ ٠ ١  ٠٣
اكدسةالأرض اسكنوا إسرائيل: لسي وئكا أجسن، معه هوومن اغرق، ١Jفعاقبماْ هصر، من وإحراحهم 

والكافر.الومن فيكم خ؛الطين، خميعا بكم جتنا القيامة يوم جاء فإذا بالشام، 

والاصس؛اطات،:الفوائد 

إ-رائتل•ض كفرة تعنت بيان ١- 

والث.ئة.الأنبياء فذ' الإثاعة حرت، الهلواغيت، استخدام ٢- 
تعال.اف إل زالدعوة أمرمعللوب بالخوارالهادف ا-فتمة إقامة ٣- 

ّالطواغيت، بطش من ؤإنقاذهم الومت؛ن، لعياده تعال القه تأييد ~ ٤ 
ياليعث.يتذكيرهم إّرائيل لبني موعظة 0— 

مكث،عل ءل'الشامى كمأء, منته ?ج^'ومعانا ؤثذنجل إلامبث/ل أرّثنق، رد وإ-لى اوض* ت"آبى وؤ 
ِهيودأنعنثؤق عثيم ينق ^١ ثإام2 من أؤبجأأللم آفيث قنيأءن أولُ ءاينؤأ ''و^أ'ئل لرملا ؤثيكث 

محتونجي يعفيكن ,للأيمان وهنثون ?ور تتزم يهأ رثآإنَكا0وبمو سبجف محمورن -اُو؟ سجل

مجرمحيرثرءلف،فيآلمخم،ؤيزؤؤ نحد^،؛١ لم ا-لحمدِشأكى وقل سأايلأ S^.، بمن ؤآبمغ يها ^٥،::، 

الضرت

١^٠؛^،من محفوظا محمد يا إليالثؤ ونزل للحق، متصمتا وأنزلناه القران: عفلمة تعال اف ييين " ١٠٠

عمى.وئندرآباكارلثن أطاع، إلامشرآبالخانلمن أرسلناك وئ 
بعدشيئا ٠^^ وثرلناه يفهموه، حتى ممهل ق الناس عف لتقرأه وقصالتاه؛ بيناه وقرأنا — ١ ٠ —٩ ١ ٠ ٦ 
قرؤواالدين العلياء رف فهوخق• تصدقوا لر أم القران ؟أذا أصدقتم ومواء للكئار: الرسول أبما قل سيء، 

ويقولوزتساجدين، وجومهم مل ونيروز وعنغعون، يومئون القرآن عليهم زئ إذا المابقة الكتب 

-٧٤٨
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يبكونماجدين للأذقان القرآن ممؤع تكرار عند وتخرون حما. واقعآ إلا وعده كان ما ربنا، سبحان 
تعال.لذ وثنبJلأ حضؤوعا سإعه ويزيادهم به، متاثرين 

اض،يا هائين; ونادوه اش ادعوا اررخمنت اصم التكوين التركيز لهؤلاء — محمد يا — قل —  ١١١—١١•

نجهرولا حتى، كلها أسماءه لأف واحد.آ؛ رثا ئدعون فإثكم دعوتموْ الأٌم؛ن هدين فأي مّ"همن• أويا 
منثنيع فلا مراءتك ثسر ولا أنزله، دمى اكرآن فنسبوا الثركون، فتنمعك صلأتالث، ق القرآن يقراءة 

زوالشريك الولد عن اكره كك، الشاء له ي ١jالاض الخمي. ت وثل والسر، ابهر يغ، وسهلآ وكن حلفلئج، 
بالي*كرتاما تعثليا شفي أن محب ١^.^، الغني فإنه وبماوثه، يه ليتعرر حلقه من أحد.آ يتول ولا عبادته، 

والشكر.

والأساطات:الفواتد 

الكريم.القرآن وبعفلمة ، aJUم،وق؛^تعال اممه شهادة ١— 
الكريم.القرآن حمانص من وهذا الحوادث، ثزلأحب القرآن تقريرنزول ~ ٢ 

وتعليمه.وههمه، القرآن، تلاوة ق التأي إل الإمارة ٣- 

الجود.ايات يقرأ يمذ المجود مشروعيه ٤" 

تعال.اف إل والتدلل الخشؤع من فيه لما الجود؛ هع البكاء فضل بيان ٥— 
الحض؟اف بأسماء الدعاء مشروعثة — ٦ 

التلاوة.أثناء ذلك ومن والاعتدال، التوسعو وجوب ٧— 

والتكبير.يالتحميل — سبحانه — وتقديه تعال القه عل الثناء وجوب ٨— 

Ut





—الرياضالعام السويدي شاؤع السويدي، الرئيسي ألرم والترزيع، للنشر الصميم، دار 
٤٢٤٥٣٤١ض:٤٢٥١٤٠٩،٤٢٦٢٩٤٥سذ:١١٤١٢بي:

عث—٠^،ابن الشيح مؤصسة بجوار عنيزة، القص-يمت مع 
rnTi،TA:_U ،:٠٥٥٥١٦٩٠٥١مديرالشويق:  ٣٦٢^٧٢٨فاكس

عودةالالعربية المالكة 
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الكهمؤمورة 

مكية.ت النزول 

السورة!فضل 

•الإسراء سورة زفضل ذآكرْ ئقدم 
الكهفمحورة أول من عشرآيات حفظ *ثى قوقال! الحم، أف أيوالدرداءه مادوام قفلهاأيضا! ؤمى 

•٨( ٠ ٩ يرقم اركرّي وآية الكهف سورة فضل باب ~ افرين ايصلاة كتاب — ملم )أخرجه الدجال،ا٠ من عصم 

القاصد:

الواعظة.القصعس من بأنولع الشدة أصول تقرير — ١ 

الدين.عل والثات الإيإسه، العالر من فٍها وما الكهم،، أمل قمة بيان، ~ ٢ 
العلم.آداب من فيها وما والخضر.، موس ممة سان( ٣— 

والك؛را.ا-لحتمن، صاحب الغني الرحل؛ن: قصة ؤ المال فتنة من ر الخلو — ٤ 

القرنين.ذي قمة ق الناس يئن ااعد.ل إقامة ق اوترغس_، ٠— 

أمحاليس،.بعدة اكوحيغ. إل الدعوة عزصن ~  ٠٦

التواضع.وفضل والعلياء، العلم محل بيان، ٧" 

•ا--
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ظ0بثاصئآثسمتنمح

محنحمكلمه لأتاييتِلإزث، ؛ عنيِ يدءمى لثم محلياوآي محثشذرآكركت>ئامأأعكثداس 
بتتدابجيمأ لن إن ءاقيمم ق مسك نج ظميك  ٢٥للأ'هذثآ"ممحقكت بذأثوبأين 

ئءة%خ'\ء• ك زينة ا/مح نق ئ إئا;قث ■0 أتى آش.ث 
ا0ه

ار•أالمأ،«

منااغ•ي القرآن محمده ورسوله عيدْ عل أنزل الذي بحق، ايمود ف والشكر الكاهل، اكاء — ٤ — ١ 
دلافته تناقمى لا واصح، مستقيم فهو الصواب، عن يتحرف، لر العال، نمح اليال، صحيح أو4 صغته 

لهمبآل الصالخة الأع،ال يعملون الذين الومن؛ن ويثشر النار، عياب من الكفار به ينذر لكي اصعلراب؛ 
اضانحد وقالوا: ثدبوا الدين المشركن به ييئذر الأيد، إل التعتم ذللث، ق يقيمون النعيم، من فيها وما الختة 
٠^

الحيثةالكلمة هنْ ز الافتراء أعفلم فا صحح، نابت، دليل الافتراء بمذا لأيائهم ولا لهم ٠-ليي 
•قولأكاذبا إلا يقولون ما منها! تتزلزلان والأرض هاء التكاد والتي الكئار، أفواه من خرحتح الي 

القرآن.بمدا وتكذيبهم دعوتك، عن إعراصهم عل حرنا — الشي أبما ~ نفنلث، يجلذ لا اُ~ 
لتختزهم،لأهلها، ومنفعة لها، وك،الأ خمالأ الخلوهايت، من الأرض وجه عل ما جعلتا إثا ٨— —٧ 

الترابا زي-ة من الأرض عل ما القيامة يوم لخاعلون وإنا لآ-محرته. عملا وأحن ف، أطهمع همم وننفلرت 
فيه.نيامت، 

والأساطاتط:الفوائد 

الكثرى.تعمه عل تعال ف والثناء الشكر وجوب — ١ 

وأحيارْ.ووضوحه، وأحكامه، بنطمه، الكريم القرآن عفلمة — ٢ 
فيه.للمرء قدرة لا ثيء عل ندما النفس أذى عن الثهي ٣— 

ومصرها.اكنيا، حقيقة النظروالاعتباري الهموم: وذهاب الأحزان جلاء من — ٤ 
ومتابعة.إحلاصى من اف لراد وجعه بموافقته وذلك ولتقانهط العمل إحان إل الدعوْ — ٥ 

-٤-
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إلآكثثث أوى ?٥^ ^٠١ ٥٤ء١يتين١ ين ءآلرممَكامأ ألمحق-< آصحنب أن -ثسات نز أؤ 
ؤ،ءادانهم عيج محميا  ٢٥'يا رش— أتييأ ين ك\ وئنئ هث دونك ين ^١ ١٠رين\ س\وأ 'اتةهم_ا 
مصهس  ٢٥?أتيا لؤإ ث تنمئ آيرق أى يئناذ بمئكهم ثر ''ور •عد-دا سنتيك آلكهف 

"ورورظثاءمحيهندإدثامحأوزنكهثّسى ^٠^ ١٣^١^مط عثك 
ثطْتاأعردوذهءإلنهاأمد٠الآإدا دعؤأين وأآني0لن ١^٣^ رب ربنا ئماؤأ 

اشعق يمتيآممنج< أظام ثمن وهرمئطنتي٠ه٠ يأميكئ ولا ءالهة دؤنهء ين آمحدوأ 
قئثتهءين )؛م ينثرثؤ الكهف إل ^١ إلأآس ومابم_ثدويى آغرلثئوثتر ؤإذ  ٢٥٠''كذبأ 

ثؤتنأتلإِتزماأ0؟هوبثيت 
الشسهر*

عجييةكانت الرقم وادي أهل من ابل ي الغار أصحاب قصة أن — الشي أنها ~ أظتشت ل ٩" 
أعجب!اياتتا ق ما كان ل فحسب، 

فرارآالغار؛ إل الزمنون الشثان لخأ حنن الكهف، أصحاب مصة ه رّوله تعال اش يدثر ~ ١ "٢ ١ ٠ 
إلللهداة أمرنا لتا وأصلح ، ١۴٠محقرمثا رخمة عندك من أعطتا رثتا يا فقالوات وأهله، الشرك من بيئتهم 
ذللثجعانة ككون نومهم؛ من أيقظناهم تم الكهف، ق طؤيلة مجدة القيل الرم عليهم فألقينا الخق- طريق 
مكوثهم؟تقدير ل الحتالمين الفريشن من أصاب س علمنات معرفه 
صدقواالشبان مجن خماعة إئبم بالمدق. الأظم حمرهم الرمحول" أيبما ِ عليلد تقصى نحن ~ ١ "٤  ١٣
الكمار،لقومهم 'نحالفن قاموا ح؛ن والاحلمثتان، بالإيء^ن قلو؟بم وقؤيتا الحق، عل ثباتا وزدناهم بريم، 
منغيره معه نشرك لن السح، والآرصين الح السموات حالق هو وحلم، نعبده الذي رثنا ن لهم فقالوا 
الخق.عن يعيدآ وانحرفتا نحاوزنا، فقد غيره عتدنا إذ . ٧١١

انحذواقومنا هولأم وقالوات قومهم، عن العزلة قرروا حش بيتهم، محا أمرمم ل الفتياذ وئثاور " ١٥
الكدبهئعمد ص أظلم أحد لا عبادمم! صدق عل واضحة بحجة يأتون فهلا يمدوما، آلهة الذ غتر من 
تعال.إليه الشريالئ، بة بناف عل 

منربكم لكم يبسمل الكهف إل فاتجزؤا الأوثان، من يعيدون وما القوم اعتزلتم قد دمتم ما ~ ١ ٦ 
وْظع.طعام من يه ماتنتفعون لكم وبمهل رحمته، 

_ْ_
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والأسساظت:الغوص 

الحق.عل الثبات ر الكهف أهل قصة من الامتفادة 

الدين.ق اضطهاد فيه الذي الكان من الهجرة جواز ٢- 

اك؛ن.محاهبه تمال اض تكريم ٣— 
اللحق.ق كعا الكهف، موح صورة ينظرت ٤— 

إذاإلا الكهف أهل عل ولايقاس ولثغثيب، فلتضم دعوتع ل أومضايقة أذى الداعية لقي إذا — ٠ 
أوالهجرة.إلاالعزلة ءمرج أمامه يكن ول؛ الأمور، ضاقت 

للأحداث،التآنية والقراءة الحاصرة، والد؛آة اكافدة، والصرة ١^ العلم إل الداعية حاجة - ٦ 
الدقيق.والتخهليط ايتقبل، واستشراف الواغ، ومعايشة 

الهادف.والحوار والدارمحة، والتعاون الألفة رمحح إل الدعاة حاجة ٧— 



،|الك^^،سورة 

همهمد١تأدئثاJ ميخؤ وإداعِ،ت عزكهمهنرداثآنيميرا 
محيلمحُش ثنيق وش همهوآلثهثد ثثدائت ش آقي ءاينت ثث يتلك بمه جوم ئي 

ذيإعنهوهثهر.تنساء \لشثال ^؛١^،٠^١^،آنستن وءس1تيلمأيمثاطاهميميمي ؤ؟ 
بمثثتهتِويتكدش ^^١ ولملئث<يثثم ينهمفنايإ عتيم لوآطأعث< إلوءيّيد 

١^^نقم قأوأ ؤ ئقا:خبم يلأ،y ًم بمم قء3 ثم ِصؤ\ 
لينقظثأتآًظم شاما أرق، أجآ ٥^^ آلثدثؤ هنذهءإث، ينرذم أحدصظم يثآبمتؤأ يثئتِ 

لإ؛ؤئثتقنأوثييثوء=ظت؛مإنبم؛لهرأأ تمدا شأتي(ه=قلم ^fS وتتلكف ين_ث 
ؤأفحق وعدأش آنك^■ يعيوأ عثيم أعر، و>ءتكذاإك أتو^؟ أقدا تثيحوأإذا ونز ملتهم ف، 

ءال،بهم أعثم ربهم بثينى عثعم هثازأآتوأ أم-رهم يمم يثثئبممحث إذ فتها ربما لا اعه آلت-
راثهتّلإهتوثننثه سيموؤ0 'و؟ م،نحكا ثثهم تيذث أُنيبم ثن عثوأ قت 

٠©؟وثُنخرتئهترلأ؛ا عدتهمماتلثهثإإلأي؛رهلاتثاريه-لمإلأءلء
آنعتئ وهل مت وأدكر آنثه ئشاآ آن إلا ؤ؟ عد١ نخثتث ^٠ ١٥لثاٌىؤإيى يملن 

مليآيدأدؤأمعا سنيك^.- يأذتِ ؤاَكهغهتريكثر ريثؤأ ?^^١١ هذارثد١ ين ِلآهمي_، رق تهيبن 
?لاولغ ين دمحنيهء لهمين ما ثأثيع مهء آنيز ثمومذوآلأ£تي لمح» ئثؤأ د-ما قثوقو 

ثيبمؤ(ثديءشكا.ه
المرء

شمالا،صه مميل غروبما وصد يميتا، الغار عن مميل طلعث، إذا الشمس - ايمحاف آتها — وترك، -  ١٧

الهواء.ئثمش عليهم لتنهل الغار؛ من مقتع ق وهم فوائدها، من عئرمون ولا الثمي، حر يؤذنهم فلا 
فهوللأيٍان تعال اض قىثوئقه العفليمة. افه قورة أدلة من ^٥^;،^، ٠١لعباده الربانب بثر التي من الذكور ذلك 

ويرثيه.تهديه مى له نحد قلن عمله بسوء يقلله ومي حما، المهتدي، 
منث، حانإل حاسب، من وملهم ئثام، أمم والواغ أيقاظأ، لتكنهم — المايلر أبما - ولورأيتهم - ١ ٨ 
باطوكليهم الطويلة، الاJة تالالثط ق الأرض، ق المستمر يالممبمائها الأجسام تتاكل ولكيلا التهوية، أحل 
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هاربا،متهم لقزغث، الخالت تلك، مل دهم تمم شاهد لو '؛محرمهم، كآثه الاد_، جهة من الغار فتاء ق ذراعيه 
خوفا.متهم ولكت، 

مكثهممدة عن بينهم فيا اءلوا ليتسنومهم؛ من أمفلنامم وحففننامم، النوم، عليهم ألقينا دكا ~ ١ ٩ 
ومال،اليوم. بعض أو يوما فيه مكثتا فأجابوات الكهف،؟ مدا ق مكثتا كم أحدهم: قال ، لكهف، اق 

الديئةإل الفصية بثقودكم أحدكم فأرملوا حاجاتنا إل وانظروا مكثكم، بمدة أعلم ربكم ت بعضهم 
حصالناس ®ع اكعامل ي ولي؛نلطنمت، تأكلونه، منه بْلعام فليأتكم طعاما، وأحل أحليب الآكل أي فلينظر. 

أحد؛أمرنا.يشعر لا 

اياطل،دينهم إل أويردوكم فيقتلوكم، بالحجارة، يرحوكم أمركم عل يطلعوا إذ قومكم إل ~ ٢' 
أيدآ-يخثر تفوزوا فلن كفرهم عل ووافقتموهم إل،؛■يتهم ردوكم ؤإن 

بالبعث،الإيان عل ؛i._، ايتد.لواالزمان؛ ذلك أهل عليهم أطلغتا نومهم، س بعثناهم وكإ — ٢١
الناسبعض قال فيهم، اختلفوا ومونمم قصتهم الناس عرفن أن وبعد فيه. لث، ش لا حؤ القيامة نيام وأي 
لتلأقالقرار* أصحاب، وهال، بحالهم. أعلم اش وشأمم، واتركوهم يسترهم، يتاء الكهف، باب، عل ابنوا 

للعبادة.مكانا عليهم 

رابعهمثلاثه مم بعضهم: فيقول، أهوال،، عدة وءا.دهم قصتهم ق الختلفون القوم صيقول، - ٢٢
يمح،•ولا دليل غيد من، بالظى نحمج؛ القولان وهذان كيهم. ماد'س~هم خمسة هم يقولا وبعضهم كليهم، 
عددهميعلم ما الصحيح، بمدهم أعلم ربي( ت التحي أثبما لهم فل كلبهم. ثامتهم سبعة هم بعضهم: ويقول، 

قصتهمعن تسأل، ولا إليلثح، أوحي ما >ذذو محدودا جدالأ إلا أحا.بآ فيهم نحادل فلا عباده، من قليل إلا 
أوالصارى.اليهود أحدأمن 

إيالتقبلة: الأمور ق العبد قول، عن الو'كد النهي أمته قوليبلغ رسوله تعال اف ؛محاطن، —  ٢٠- ٣٣
عنلُر؛لث، واذكر تعال. اف بمشيئة ميء كل وجود لأف تعال؛ اف بمقيئة مرنه أن دون من ذللثح، فاعل 

ماإل يومقتي اس لعل، وقر،ت إليه، والتفرع افه؛الدعاء فاذكر شيثا يت، نوكليا اف. شاء إن بقولر: النسيان 
ثلاثاتةوهم، قمرية، ستغ، وتع سنة ثلاثياته كهفهم نياماؤ، الشثان ومكث، ودنياي. ديتي j، ل هوأصلح 

ّهءتم«أهم

بحانهله - السابقة الأية ق صرمحا جاء كيا - الكهف j، لبثهم بمدة أعلم اف الغي: هما قل - ٢ ٦ 
أموجود لكئ، افه أبقر فيا فم، سميع :بم، لمثر سبحانه إثه المح. والأرصغ، المح الموامحت، غي—، علم 

٨-
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حكمهق شراث٠ ولا ونير ك وليّس لحكمه، معمت لا والأمر ١^^^٠، له ١^^، أ مسموع أسمس وما 
صب^^ته.وتشريمه 

والأسماطات:الفوائد 

علالرصى نقيب ضرورة ه ألثثاؤ، ودان دانألحن ؤ قوله: ق الهلمة الفوائد من — ١ 
والتعمن.للتلف ومموض آحادهم، فتتاكل واحدة، جهة ق الرقاد لايؤذيهم محي الفراش؛ 

الكهف.أهل من الصالخن نمادْ الرثاتك اوعاية بيان ٢- 
الدكويين.من قيا قن وم ثزصا بض وهدامنالوافقات، لأجلالحراسة، الكلب اكاء جواز ٣- 
الْؤ؛ن.ا1غير مع التعامل ق التلش، أهمية بيان ٤" 
الكفر.صغوؤل و الوقوع إق تودي التي للمخاْلر اكمض الحذرس ٥- 
عاليها.والماء علالشور اuج١ انحاذ عن اكهى ٦- 

الهمة.غير الأمور ي الخيل، عن النهي ٧" 

ذلك،أى يدكر لر لأو4 ً=ٍقلإيلمه؛ تئةؤ مو.لهت الكهف أهل لعدد الكريم القرآن بان ٨" 
بالغيب•رجم 

ماوتعليم القام، ^ا ق الأدب عف الكريمة الأية هده اشتملت،  ٠٠ت تيمية ابن الإسلام شيخ قال، 
فدل،الثالث،، عن وسكت، الأولغ،، ارقولثز، ، صعقأقوال، بثلاثة عنهم أحم تعال قإيه هدا، مثل ؤ، ببغي، 

لفيقال نحت4، ْلائل لا عدمم عف الأءللأع أن إل أرشد ثم تثهما، تما لزثْ باطلا كان لو إذ صحته؛ عف 
قال:ءالهلا عليه؛ اض أطلعه ص الناس من قليل إلا يعلم؛دللث، ما فإنه ه قلثؤآأفلإيمديم ؤ هدا: مثل 

)محسعاكاوىما/مآم(.رتيإلأةآآيليم«. 
أرادْإلاإذا ثيء عف القدرة العيد يملك لا إذ الفعل؛ عف العزم قل بالشيئة الأسشاء -وجوب ١ ٠ 

تعال؟اف 

انحلال.الهلعام طلّ_، —وجوب ١ ١ 
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مكثدادؤبجء ممدين قش لكJمتيء لامثيل رممف لكتاب—، من ١^، أؤتى ما آئق ؤؤ 
رث'هثتم عيثاق-ثني ?؛^٠ ديههُ أييدوة يئهم ينعو>تن آل؛ن خ شني ؤآصحر 
ال>يى?عآوهفي، متا ^١٠^٥, ١٥همبه دؤئاؤآقع عن صناهثة' من ولانيع آلقت\ آلحثؤؤ زقه 

وإنمادقها بهم أحاث د١رإ للملناJإن لئثويا إما وكرر ساء همين هايؤين ثاء متن فك ين 
اؤمننت<إف ?ع؟ مدمما وساءت ١لقتاب متى آؤجمأ دتاؤَةلثهفينىى بمامأ تنمثنأ 

J«C \^ ينعتي، عدن حنث لثم أتيك اوأر عملا لحس من م ئنبميغ لا ماؤإآثدض،إدا
علفها تخؤكى حابسهري سندّي ين حشل ما، ؤيلبمؤن ذهب ين أساؤر ين فها بجلقن آلأمش نحثهم 

^مي؛اوثثتشمساهيم
•المسحص 

القران فائه للتامن، لتبليغه الخكيم؛ القرآن من ربك إليك أوحاه الذي ~ الرسول اثها ~ واتل " ٢٧
تلجأملجأ افه دون من نحد ولن إليه، وُبموء بافه استعانة تلاوته وق وعدلها، لصدقها كال،اثه ولائثدل يعيث 

اب•

ويدعونهوحده، اض يعمدون الدين أصحابلثا ْع بالخلوس — الرسول أقيا — لئ، نفواصبر — ٢٨
إلعنهم نظرك ولائصرف لقائهم، وعل عليهم واحرص سٍهحانه، وجهه بذلك، يريدون اء، ومصاحا 
الغافلينولاتخ ومتاعها، الدنيا الخياة  yt،U^aمن لهم يا محالتهم، ئمصد الدين الكمار زع،اء من غبرهم 

والخسران.الضياع غاية ق أمرهم وكان الشيهتان، لعواية الثع؛ر، الرحمن، ذكر عن 
ويسعه؛4 يمئ.ى أن أراد فتى ربكم، عند من الخى هو يه جئت، ما إن السيت أببما لهم وقل — ٢٩
والتخؤيف.الوعيد به والراد الأمر، ظاهره الفعل وهدا فليفعل. كبحي أن أراد وقى فهوخير، فلمعل، 

بعاميعايوا العهلثى شده من الغيث، يطلبوا وإن صورها، بهم أحاط نارآشديدة بافه للكافرين هيأنا إثتا 
منرلأجهنم وساءمحتج به، يغاثون الذي القرام، ذللث، بض الوجوه. يشوي الأسود كالزيت، الحرارة، شديد 

والإي،ان،الكفر التخييربين اللغوي: الوصع بحسست، الكريمة الأية هده )رظاهر الشتقيطي: الشيح قال لهم. 
هدهبمثل والتهديد والتهديد، التخؤيفر  ١٦٠الراد ؤإنها التخيير، هو ليس الكريمة الأية من الراد ولكن 

الرادأن عل العظيم القران من والدليل العربية. اللغة لبث، ١٠١١من أسلوب، التخيير ظاهرها التي الصيغة 

دسميأسمادقهاؤإن مم ثتاط ئايإ سدياممعلنلمين ؤءيل • بقوله ذللث، أتح ٌ والتخويف، التهديد الأية من 
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التهديدا،لراد أل عل دليل أصرٍح وهذا ه ميمما ئرحv١فت١ب الؤجيأ دتلوَةلثهؤ،ثبى بمامأ 
الأوم«.العذاب بهذا بينهمأ ااخةس ااهلر؛ين أحد فاعل توعد لما بابه عل التخيثر لوكان إذ والتخؤيف، 

أولئكعمله. أحن من ثواب يضح لا إثنا اكا-دة، الأعإل يعملون الدين إف ا~ا٣" ٠ّ 
فيهاثزبمون الأمار، نمورهم نحت، من نحرى دانا، فيها يقيمون جنامحت، لهم العالية الدرجات أصحاب 

علؤينحون الأاسئة، عف ون محلوغليفله، الخرير رقيق من الخضراء الثياب ؤييون الدم،، بأساور 
لجم.منزلاومس.تهمأ وحنثت، ونعيمها، الخق الثوان، ننم الوسائد. 

والاحاطاته:الفواثد 

ومواءذل4.أحكامه وتيالح ١لقر^iن، تلاوة فضل بيان ~ ١ 
تعال.اض عتر من حى هو الكريم القرآن ٢" 
المؤمنين.إحوانه معايشة عف لم الصم يجوب ٣" 

والطواغيتج.الكفرة ءل١ءة عن التهي ٤" 

جهنم•نثران من الظالتن ترمب ْ~ 

المم.النعيم من فيها وما الخنة ق الرغيب، ٦" 
الاساما يتمع الش الدنيا ، يناير؛زخارفألا للداعية يبض ٧" 
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اوأُرتبما ^^اي؛ءبم ^حمئكءايمل سب مذ جمتمح؛ إدحي؛ما جعن ئثن ^^٠ آءق/بمم وؤ 
كنيبهءق؛ئثهث\د وغدتت ^^٠ ثيثأؤثمياحلمنلهثاننئآ ض وثرةطإمِ أممها ءاثت '؛هتاآ-ثةيرو، 
آنرمآأظن لمسوءقال أؤ؟ولحلجئتهءوهو مالاؤأعزمئي أياأكرينك ؤوبجاؤبه7 

?و^أأمنثأوا منها حيي؛ رؤ،تي-ن اق رديف ولهن ق_ادنت آلكاعث أحثذ وتا ١ لد هندمة ثيد 
لتكتآهوحتمحلأاألأ^^أأ سؤلتك م ئطفؤ ين م مإب ين •حلماك ياهدى ك*■صايمهءوهو؛بجاومحةآأكفنيتا قال 

يحنن-حننكهنتمآساءآممةلايرهإلأأإلإإنتتننأيئثني،ؤيمإث-ةداددا?ؤ؟
تنصتأدا - عثنا ؤينسل، حقك نن- ح—نر1 دوتمأ< د تيآ يسئ أؤ؟ وؤلدا تاثُ منك أئأأهل 
يثممهءولحيط ُأج^أا طدّا لم> ذثطي^ فلن *ميل ماؤها لصبح أو أئث^^أُ نلقا صعيدا فنصب^ التماؤ 
ثمح،وثم ئداؤ؟ ثأأنفذفبماوهم،حابمءمحجاليمد-عإء هك ثثث،كسمح قأصح 

آلإٍوماغوهممأأو؛إهأؤأر •ّنيرل دونآشوت١ك١ذ ين ^^؛ئمُ 
التفرت

١^٣^،الضعفاء عل تكبرون يالذين المنجمين الكفار شأن ق مثلا — الرسول أييا — وتئ —٣٣— ٣٢

ذيعاالخا-يقتين بض وجعلنا بنخيل، وأحطتاهما أعناب، من حليقتان وللكافر ومزمن، كافر رجل؛ن- بغ، 
عذبامرأ بيتهcا وثمفنا شيقا، ثمرها من سقص ول؛ ثٍارآ، أنتجت، الخديقتين من واحده وكل متنوعا، 
نحودائم.عل لتميها 

أنابغرورت معه يتحدين، وهو الومن لماحبه فقال أحرى، وأموال ثمر الحديقتن ل١الثج وكان " ٤٣ 

واعزأنمارأوخدما.مالأ، أكثرمنك، 
أبدآ،الحديقة هده تتلف، أن أعتقد ما وقال; بالكفر، لنفسه وهوظال؛ حديقته الغرور ويحل —٦٣— ٣٠

منهاعامة.أقمل حتإ عنده لأحدة ري إل رحمت، وثالثن كائن. القيامة يوم أل أعتقل وما 
منأصلك حلق الذي تعال اممه أجحديتح ت بقوله له موبخآ المؤمن صاحيه عليه فأنكر —٨٣— ٣٧
آحدأ.عيادته ق أشرك ولا ري، افص أى أعتقد أنا لكن سويا؟ انا إنسواك ثم ممر، مير ثم تراب، 

إنبافه. إلا تحميله عل ل قوه لا ل، افه ثاء ما هان.ا ت الحديقة دحوللئ، حن هلث، وهلا " ٤١" ٣٩

تتلفهاعليهاأفة ؤير'سل حديقتك،، من أقمل يععليير أن ربي؛ فعكر مالأوأولادأ، منلث، أهل، أنا تراق كنت، 
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إخراجهعل تقدر فلا الأرض، ي غاترآ ماؤها يصر أو فيها، سات< لا جرداء فصح تحرقها، صاعقة أو 
ليثمى.

الأخرى؛عل يديه إحدى رص، م فصار الثإر، حح يإتلأف الغرور عقوبة وجاءيت، ~ "٣٤ ٤ ٢ 
وصارحربه، فأصمت، وأشجارها وجدراما سقوفها ومقطت، أموال، من فيها بذل، ما عف وحزنا ئقجعا 

أن١سطاع وما اف، غير الصة هده من ينقدوته حماعة له تكن ولر أحدأ. بربي( أشرك لر لينتي يا نادمات يقول 
العداصه.ذلك ه نفعن غ يل 

بالثواب،للمؤمن خير هوسحانه الحق، ف والنصرة الولاية تكون العظيمة، الشدة مقام ل هناللث، " ٤٤

له.ملية عامة وخير الحز، 

والأستنياطاصالفوائد 

الأحكام.فهم كقرم، الخق؛ وذوالقمص للتاس، الأمثال صرب ٍتم، ١" 
خواصهاق يوثر والرطوبة للحرارة الزراعية التربة سه؛ني ئترصى أى الحديثة اكجارمحب، أثست، ~ ٢ 

التربةتحمي تغهلية محاصيل زراعة الأفضل من وجد وقد للتنرية، يعرصها ك،ا والكيميائية، الهلبيعية 
شأنهمن للرياح ممدايت، زراعة أف ك،ا والحرارة، للضوء الباشر والتعرصى الخفاف، من العشي، وجدور 

العددالعلمي: الإحمجاذ )محلت الأشجار. الي الثديية الصحراوية العواصف من والشاتايت، التربة خماية 
٦٣(،)

تعال.افه نعم مححد ئص عل بحكمة الإنكار وجوب ٣" 
وحيل.عجيب ثيء رؤية عند إلايافه، قوة لا افه شاء ما يقالت أن الشريفة الثنة من ~ ٤ 

العقوبة.إل يوديان والغرور الكير ٠- 

١يذهبها النتم جحود ٦" 

البإيانه الومن قيمة لأف الإيان؛ وامتعلأء تعال افص بعزة وعزيز غتي نهو فقثرآ كان إن الومن ٧" 
باله'

الدنيا.ل لالك١فر العقوبة اش بمحل ند ٨" 

تعال.افه ح1بل4 من نمر عف لأحد فدرة لا ٩" 

اللحق.ز يا والحاوي، الشر النخل صورة ~يتفلرت ١ ٠ 

if-
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هشيماآ؛تيىءرح تالّت> ء لب هاحثلهث الثماي ين أينكه آلثئاَكني ٠^٠٢^؛^؛ لم أص/ت وؤ 
اثصتلحثآليتانآلتقنت آلحثؤة زيه محآتشة اأع'آلمال اممه'ومنسءممندياجاف أبى دئددْ 

ءيإث؛\ين,يئئلمث>دانبجممغث٢بمالوخغاآءسابمأؤ؟ حيرعندرشما،يحئرأملأ 
^^لئ:لحأوصهريريا0

لاسادرصغيرةدذا٢لخمحتنب يويتثامال ؤيئؤأؤث يناِمه *ئييان لممبمتن ااؤ؛-ب وؤهح 
آثجدؤأؤإدهلاؤألإ؛كؤ نحرا ولأدقاثئش ما■عمLوأثاصمإ قثمخأونجدئ إلا ولأَكرْ 

يوفين اوتض' ودرئثه7 افنقخانومحُ تؤي _؛^ همس ير(آلجي ميدوأ لائم 
وماأشيم خلى ولا وآأدمحتد< آلثمم؛ت أثيري-غلى أو؟مآ بدلا ممظسلميرق يئس عدو دآقم وثم 

مثبميأي

■الفطر 

مننزل مطر كاء بأي زوالها، سرعة ثم >ءجها، ق الدنيا ا-لحاة مثل للناس ~ الحم، ات*ا ~ داذكر ~ ٤ ْ 
أثرأ.له فلاترك الرياح، قه تنمئقأ أ يابصار نميرة مدة بعد ثم اكمر، ، الكثيفالريع به فخيج المماء، 

مقتدرا.قيء كل عل الد وكاذ< 
التهليلمن المأثورة والأذكار الصالخة والأعال الدنيا، الحياة j وبمجة نية والأولاد الأموال - ٤٦

ررالياهيايت،فهم: عث،ان قال الرحمن. عتل. الإنسان يشده أمل وخثر ثوابا، أفضل والتحميد والتسمج 
إلاباش<ا.هوة ولا حول ولا أكثر، وافه طه، والحمد افص، وميحان إلاافه، إله لا ئن: المالحان 
١٥ ؛،-Y ١ ١ / ١٠حرير)الضر ابن وأخرجه صحح، إسادْ محققه: قال يرنممآاْ،  ١٣٨٢/ افد ل أخمد الإُام )أحرجه 

(.٤٣٥٣;وصححاو؛وًليإسادْل)الدر . ١٨٦٦٢^

هي^ ١٥ه الض!إحتث، ؤآلثهشت، ؤ ءولهت عنهيا افص رصي عباس ابن عن الحسن نده يالعلبري أحنج 
باطه،إلا قوة ولا حول ولا افه، وتبارك فه، والحمر افه، وسحان أكبر، وافه افه، إلا إله لا قول ذو 

والملة،والحهاد والعتق والصدقة والحج والصلاة والصيام اطه، رسول عل افه وصل افه، وأستغفر 
والأرصى.موات الدامت، ما الحنة ق لأهلها تبقى الش الصالحات، الباقيات وهن الحنان، أعإل وحمح 
للعيانختاهرة الأرض وترى أماكنها، عن الخيال، يزيل يوم — الرسول اتبما — الناس وأندر "" —٨٤  ٤٧
أحدآ،متهم نرك فلم الحسات،، والأحرين الأومح، وجعنا عليها، كانت، التي المخلوقات من غردة 



الكهفمحورة 

حفاةجئتمونا لقد ما للكمارت ويقال أحد، متهم عئحب لا مصمويخن العالين، رب عل جيعا وعرصوا 
جزاء.ولا يعث لا أن ظننتم بل صْ، أدو حلفاكم ض كهيئتكم عراء 

ا-اءرائممن قيه محا خ\من العماة فرى أعإله، كتاب الناس س واحد كل يد ق ووصغ — ٤ ٩ 
ولاصغرآ ذنيا يرك لا الكتاب مذا شأن ما هثط؛ا، ما عل ملاكنا ويا حرثتا، يا ؤيقولوزت والذنوب، 

ولاذو_،، بغر يعاب فلا آحدأ، ربلث، يظلم ولا مسنا، الدنيا ز عملوه ما كل ووجدوا به؟ آحامحد إلا كبرأ 
الحسن.ثواب س ينقص 

كانإبليس إلا كلهم فجدوا له، تكريغ لأدم بالجود اللائكة أمرنا حن ~ الخم، أئها داذكرب ~ ْ ٠ 
—الماص أ-را — أفتتجدبون4 بآ، وحس,.الكرأ يسجد فلم تعال، اس فعمى — الخن جض ومومن ~ اللائكة مع 

منبدلأ الشيaلان عبادة بتث، أعداء؟ لكم وهم طاعي وتركون نمعومم أنمارآ، وأت؛اعه هووذيثته 
الرحمن.عيادة 

بعضهمأنسهدمتؤ ولا الح، والأرضن الح السموائته حلى وأباعه إبلتس ت أنهن  ١٠~؟ه~ ١ْ 
اان.ينمتخنب وماكشت، بغرمعز، الخمح بحلق مؤئرّتأ< بل زالخلق، ف،اكانواشركاءل بعض، حلهم، عل 

ليمنعوكمثركابي؛ ادعوا القيامة^ يوم للمثركن اش يقول، حغ، واذكر أعوانا، ايهم، عن الناس بملون 
مهللك.سهم وجعلتا وآلهتهم، الشركنح، يغ، وقرمنا محوهم.صء-ا فلم فدعوهم، عداي، من 

بمربونمكانا عنها بجدوا ولر فيها، داحلون أيم فأيقنوا العين، رأي النار المجرمون الكمار ورأتم، - ٠٣
إب-

والأستياطات،:الفوائد 

علذللث، وئل، ذللث،، بعد ينبوعا ليكون الأرخى؛ ل ؤلريقه يلك، لي عيشر المإء س الازل، اتاء ~ ١ 
نموهيكتمل لر لأو4 مشيا؛ أصح بل يمقر، ولر ييج ولي الإنباُت،، نر الرعة أفاديت، والفاء الماء، قلة 

هوك،ا زروعا ت، وليالياتايت، س حليهل هدا لأل قليلة؛ فيه اليلكا ية نوكانت، الماء، لقلة الهليعي 
زاليلكا لرسيياُت، صوش ميكرومحكوب صور ؤيتفلرت مشيأ• تكون وهذ-ْ الجءليا'ت،، ؤ، الحال، 

اللحق.ي ك،ا بعددمارء، الزيع صولة ؤيتفنرت اللحهم،• 
ملاذ.من فتها وما الدنيا زوال، بيان ~ ٢ 

الدنيا.ز ن؛نةخمقتة والأولاد الأموال، ٣- 

منأعفلمالأءءال،ذكرافتعال؛المسبحوالمهليلوالمحميدوالمكبر.٤~ 
 ٠ —ij  كلهاصغيرهاوكبرها.الأءءال، تعرض القيامة

-١٠-
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اكار.أصحاب موله >ا الإناء ٦- 

 _U الخاب.يوم الخلائق بين اف عدل بيان

الخن•من وأنه آدم، لتي إبليس محداوة بيان ٨- 
الشيطان.ئرغات عن الهي ٩" 

لهم.الامتجاة وعدم وأصنامهم، لشركائهم الشرين نداء ~ ١ ٠ 
معهيشركون كانوا الدين للمشركن وعلا جل اش يهول، يوم واذّكز ®أي: ١لثنقيهليت الشح هال، — ١ ١ 
الن.ينثركام نادوا وتقريعات لجم توييخا اطه دون من العبودات من وغيرها الأصنام من والأنداد الالهة 

ادعوهمت أي وافراء، كن>با ل شركاء زعمتموهم أي• محدومان، فالفعولأن مص، شركاء أمم زعمتم 
ءدابي«.ويمنعوكممن لينمروكم بمم؛ واستغيثوا 

القيامة،يوم النار يرون الجرم؛ن أل الكريمة الأية طْ ق وعلا جل ررذكر الئنقيْلي: الشيح هال، — ١ ٢ 

أبصروالأمم المن، بمعتى الأية هدم ق والقلي مها، وواقعون محالملوها أي^ مواقعوها، أمم ويظنون 
ءتهمتكقوله موقنون؛١^١^، أمم الوصع هدا غير ق تعاؤ، بع، وى• الواغ وشاسوا الحقائق 

.[٠١ ١ ٢ ه]اوجا.ة: صنيماإيامؤينؤرخ عندرتهرباأس>رياؤسناهأئذنتاممل دآكّوإ 



اممهفسورة 

وماأوآ أد=قرشوجدلا مثل مزيتتقؤ لأ1اّى هناوا\كزءان ق ص وؤ 
بليممآو ث-نهآلآقث ئآتم أن إلا تثهم رينتغغثوأ آلهدئ جآآئت؛ يقموإي أن تعآلثاس 

ادنطلْكثثمحأ آقيث ؤبجندد ييضواِ إلأ وماذنذكثبيجآ أوآ ملأ آلتداث 
نم،قءعرءشمحياويخ،

ثننآلهدئ ؤإزهدعهترؤب، ومحآءاديبمم يممهوْ أي( أيكنة ظؤيهم جعناعك ^ ماهدمأث(يااه 
ثقنمثل ْكثتمحأ يثا }/هذم ذُوآلقنثق ئق،امحئ . ودا 'بمدآإذا 

وتلنا

ممحدا.ه
الم(ر1

وكاناليس<، والأرالوجوم كل من والواعظ والأحكام الأمثال( القرآن هذا ز ثثقا كد وما — ٠٤
أكثرالخلوقاتالإنسان 

إلااش.، الغفرةمن ؤيهليوا ليؤمنوا بالقرآن؛ الرسول. حاءهم حغ، الإبجان من، الكمار مغ وما —  ٥٥
عيانآ.العذاب أويصبيهم ا.لكدية، السابقة كالأمم الهلاك يأتيهم أن انتقل١رهم 

باؤللة؛بأقوال ا،لكدبون ومحادل النار، من والإنذار بالخنة، البشير أحل من إلا الرمل تبعث، وما — ٥ ٦ 

سخرية.العذاب من ؛4 حوقوا وما واكاهدة الترلة وانحل.واآياي ؛الاءللا الحق ليغلوا 

علجعيا إئتا ا-بمرائم، من ارتكب ما وني وتركها السة، افه باياُت، وعظ كص أءللم أحد لا — ٠٧
فلنالإي،ان إل ئدعهم ؤإن الخثر، ساع عن صنا آذاع|م ؤ، وجعلنا القرآن، يفهموا لئلا أغطية؛ قلوبهم 
أبدأ.تبمدوا 

الذنوبمن اقترفوا بإ الجرمين يمامسر ولو مغفرته، وكثرة رحمته، سعة عن تعال افه بمم — ٠٨

يجدوالن والعقاب، للحساب ومت، ولهم يتوبون، لحلهم يمهلهم ولكن الدنيا، j( بالعذاب لقاحآهم 
يمميهم.تنجى ولا حمنا، غتره 

أنقهمءلل٠وا حين ئمنن١هم ونؤح، وص١ني هود كقوم عامرة؛أهلها، كانت، الض البلدان وتللث، — ٠ ٩ 
محليا.وقتا لدمارهم وجعلنا بالكفر، 

والأساطاصالفوائد 

 "١ )j كريم•وخلمح، عظيم، أمر نكز محاق الكريم القرآن
١٧١-
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الخيل.ممر الأتان أن تقرير ~ ٢ 

والإنذار.هواكشير الرسالن واجب ٣— 

ومواءظهااض أحكام ترك مى وجهلا ظل،أ الناس أشد — ٤ 
٠اءلاله،إل صها فانصرف الواضحة، رثه بايات وعظ قى حال عن متقبل إمحار ( ٠٧)الأية ق — ٥ 

هدىيلن يستجيب، فلن الإيان إل لمحت فإذا عنها، ير"ئ فلم الشيحة الأفعال من يداْ قدمغ ما وني 
قوجعل الخير، من فيه ما يدرك ولي القرآن، يمهم فلم غهياء، قليه عل افه جعل وفد لا كيم، أبدآ، إليه 
لأ؟ينتش^ ولي معه، يظ^م التعمم، ْاسب أذ^ 

للحاب.إهمالهم وعدم الكفار، تعال افه إمهال ٦' 
الهلاك.اكللم سير ٧- 

َءم َء َِّآ؛ِء َح ,همِ  0مماسمإشآىمج"سأنصغوا أ ؤ
■عيآءئاءئ كثة ؟، ١٥جاؤيإ آيتهماميا-م5هماخقذسايأثؤ،آيز'ّميأُأو؟ كمامحمع 

وماأميهشاتآد»؛، لإؤ< ٢^٠^٤ أرءيت<إذأوي-اإل قال سشرذاهأاوامحسا لقدأمنامن 
وءادايضائ ماَقةا د'لش ، .1٥١١،تاسةُ ناهنئ ^١ ٥١ادشتء1تنأق ^٠ ١٠

لمُ، ١١٥ئويأعلثاو؟ من عندماوعقننه تن يحنه بمثاددآ'ئاوثئ من مبما^١ ؤ؟ ثثصا 
وكيمحتننتتيعٌبج،صح هال،إىائ، أتو^؟ رقدّا مناعنمعتر تعلمن أن، محؤثمئهل،^_*1^،عئ 

^٢١٥٠أتمإه س، آعصى ن؟' هثتاح قآ؛آق هال،نث؟ثفاإن مهءخأك. محع هنحرءتاؤ 
دئلمنه للت، حفيأحدث عنثيىع قثشلى ملأ آئبعتى 

والخضر؛موسى لصة سج، 

أيفتقل: إسرائيل، ض ق حْليبا قام موسى ررإ0 يمول،ت ه افه رسول سمع أثه ه كعّب، بن ر عن 
البحرينبمجهع عبدآ ل إن إليه: افه فأوحى إليه، العلم يزد ل؛ إذ عليه اممه قعثِثج أنا. فقال: أعلم؟ الناس 

لت،فمد فحيئيا مكتل، ل هتجعله حوتا معالث، تأحذ قال: به؟ ل فكيف زب يا موس: قال مظلثج. هوأعلم 
أنتاإذا حك، ثون، بن يوقع قتام معه وانهللمح، انطلق،، ئم مكتل ق فجعله حوتا فأحد م. فهو الحوُت، 

ؤالبحر ق فشذ منه، فخؤج الكتل ق الخومت، واضطرب فناما، رؤوسهء١ وضعا الصحرة 

محرمأن صاحبه سي استيققل فلٍا الطاؤر، مثل عليه قمار الماء، -جرية الحوت عن افه وأمك، ى ّتتغ آلم 
٨-
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لقدثمناينءلتناغداءئا ؤ ت لفتاه موسى ىل الغد من لكن إدا حش وليهط، يوههإ شة ظت|هللقا الحوت، 
^٥.^ءتاْت ك فقال به، اش أمر الذي الكان جاوزا حتى القنب موسى محي ولر قال: ه سرثاماصتا 

فكان^ ١٥ه ؤاآلء>يءثتا ساسإة, ؤآهنئ آذأدوأ> سدهإلاآيقتهثنن رناأدأهاسث^آعبق اهغنة أونثاإل إذ 
رجعا^ ١٥ه ةرئئاءيحءاثارهماصم,-ا ماّقئايج دللك ؤ موسى; فقال عجما• ولفتاه ولوّى للحوت'نربآ' 

وشالخضر; فقال موس، عليه فسلم ثوبا، متجى رجل فإذا الصخرة، إل انتهيا حتى آثارهما نقصان 
رشدآ،علمث، مما كعلمي أسنك نعم، قال; إسرائيل؟ بني موسى قال; موسى- أنا قال; اللام. يأرصالثؤ 

علوأث أنت،، تعلمه لا علمتيه افه علم من علم عل إق موس• يا ه لإةلئ،دهؤخجم<عرا ةؤ 
هعائاأييىس،أع ؤس؟ثلآإن موسى; فقال أءلu،. لأ افه طك اض عال، من علم 
ماحلعف يمشيان فانطلقا ه، لي يثه للي، حئألحدث ميىغ عن قسثلى ثلأ فإزآشعتق ؤ الخضر; له فقال 

لرالفينة ق ركبا فليا بغييئول، فحملوه الخفبمز، فعرفوا محملوهم، أن فكلموهم صقيتة، الب،حر، 
عمدتنول، بغير خملونا قوم موس; له فقال بالقدوم، الفينة ألولح من لوحا ٥^ قد والخضر إلا يثجأ 

؟ه ُأشإممدفهخجمعئا قال: ه ءشث،شثاإع ؤتت أملها، فخرقتهاكغرق شتتهم، إل 
الأولاروكانتج افه رسول وقال قال; ه، رءنيتيممح<صرل يمادء؛-؛بمشءلأ هادلأةواخن.يى ؤ محال; 
ماالخضرت له فقال مرة، البحر ق فتقر المقيتة حرف عل فوغ عصفور وجاء ^ ١٥- نياتاءا موصى من 

همافييى المقيتة، من حرحا نم الم^ر، ؟ Jubمن المصمور هذا نقصن ما مثل إلا افه علم من وعلملث علمي 
فقتله،محييه فاقتلمه محييه رأسه الخضر فأحذ الغبيان، ْع ينمب، غلاما الخضر أبصر إذ الماحل عل يمشيان 

أرو^أقاليكنآ ثماةثةمةّنيوأص:؟ئت،؛^١ آثك لتتاعثثاذثثفيثُهال ةتلLلثاحئإدا ؤ موصى; نه فقال 

ثلأيندها تيء عن دالإنمألثك ؤ الأول، من أثد وهده قالث ه صّارل مه،( د*نثإح لن إيك لك أذاهل، 
يصيمئسامحيافهانامآأن آخايا اتسثمما ؤيؤ أنل أبا صئإذا اج^أأهانهلاقا عدمي ليق من بننت، هل محثهمى 

ولييطعمونا، فلم أتيناهم قوم ت موسى فقال محييه. فأقامه الخضر، فقام مائل، ةالت ^ يتمص أن بت\د]مح»حو 
ؤذإلثم<لأولماوصؤ^إل ه هنداذر١يى؛يؤاؤعتيك ثال ؤ ه، ؟٠٠^٠٠١ عكك لنخدت ثرشيت ؤ يضيقونا، 

)صمح"محّرهمااا, من عليتا اش يقصى حش صبمر كان موصى أن رأوددنا ق! اطة رسول قال ه، صمحا عليه 
(.٢٣٨٠الخضر؛/بةحا،يردم قضاتل باب الفضائل، كتاب ملم، وصحيح . ٤٧٢٥برقم الكهف، سورة اليخاري، 
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فضيلة.الئطأ عن ارجؤع " •٠ 
فتاه.مع موس حلق حس ~ ٦ 

معل«ه.ح الأدب اللم طالب ^ام ٧— 
سود.علمه فاق اللم س الالم خ سا — ٨ 

?ؤ؟إنئا ثيى •حقت لمد أملها ئنهامة حنلهامحاق آقمنؤ رك؛؛اؤ، حق^١ آغس ثؤ 
ثشث;لأزجمتيمىي.

أزأشائؤأرثال يكثآ شكا حشت قد ركهم؛رتني ثما أقك ثثنةث»دال علتما كيآ ةزنلLJثاحئإدا 
ذذعدهمإبلنّتاثن ف شمآءبمدهاثلأشجيجق عن سألتك ُأج^أادالإن صبمل منف ينتطيح لن لكلدك 

يؤيدأنمحيا.فها يض>ةموهما مأبؤأأن أهلها أنتنلعما مئة آمل أئا "^؛٠^^١ ءانْللثا
ه.ا 

ثر!التم

أصحا؟٦١وعرف سفينة، ثرت حش الحر احل عل يمشيان والخضر موص فانطالق — ٧٢— ١٧ 

الفينة،ألواح من لو.حا فماج فأس، إل الخضر عمد الفينة ^^١ فلئا أجرة، بدون فحملوهما الخضر، 
عاليهفزد عقليا. منكرآ ئعالثج لقد واف الث'كاب؟ لتنرى فينة؛ الأحنقت، تتكرأ: موهال موص فتعجب 

•صتتعي؟ من ماترى عل مم تقدرأبدآأن لن إثك _ ائل أل( معانان الخضر 
برفق.وءا٠اJني مشمه، تكلمش ولا ثزطلثؤ، ياق نعف سايي معتدرآ: موص قال — ٧٣

الخضرفأحن. يلعيون، ؛غلءان ضرايمشيان، الفينة من نزوله،ا بعد فانطلقا الدر، الخضر فقبل — ٤٧ 
متكرآعقليا.لقدهملت، واف حزما؟ لرترتكث، بريثة أ تفأهثلث، متكرآ: موص قال فقتله، غلاما 
صرق؟من ترتم، ما عف مثر أن أبدأ تقدر لن إيلث، للن، أهل أل؛ عاتبا: الخضر هال، — ٧ ْ 

بلعت،هد ^i، ترافقني؛ فلا الزة هذه بعد عليك انكزمت، إن شديد: معتدرأ؛اسق، موص هال — ٧٦
الايةاضسثحاوفراش.

الباليةأهل فرفضي ءل١ما١ فهللثا بلدة، أهل إل وصلا حض فانهللقا أيضا، الميز الخضز فقبل — ٧٧
شئت،لو موسى: هال أ فاستقام بيده الخضر فمثحه يمهد، أن يوثلث، مائلا حامملآ فيها ا فوجل. إءلءامها، 

ءإصلاحه عف أجرأ منهم لطلبت، 
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والأستساطات:القوائد 

بالحكمة.النكر إنكار وجوب — ١ 

اتحبابالمملؤعبعملالحثرفتعال.٢" 

الاياء.بملاح الأبماء انتفاع ٣- 
العالم.طالب من الحطأوالنسيان وقؤع عند للمعلم والاعتذار التأدب وجوب — ٤ 
الضيافة.حق تقرير — ٥ 

الفضول.عن الفاصل أحذ وجواز الرائب، ولوثفاوثت للعالر، نح التعلم — ٦ 
 ~U ّلايعرفها حكمة عل ينطوي فلعله لريتحنه، ما إنكار ز يتعجل ولا بعلمه، الرء يعجب لا

والدنيا.الدين أموي ق يه الأنتفاغ الغرض بل ذاته، ق وهوليسغايه ويزبث، عباده العلم ئعلم ٨— 
والتعلم.لم ١٠للأهميتها عل مايدل العلم عل الرخمة تقديم ق ٩— 

والإدراك.الفهم ل التاس تفاوت ومراعاة للاحرين، العذر -الت،اس ١ • 
معه،والتعامل الواح، لد.راصان الجمع؛ أعإق إل ينطلقوا؛دعومم أن والمالجن سءاe —يتيغي ١ ١ 

مشكلامم.ولحل أحوالهم، وئثقد الناس، هموم ومعايشة 

آم_اآلثغينهصمحل عشي ثتني مالنّ وبقك بيي ٥^١^^، اد هؤ 
طينتمحساأوأ'لأثاآممثهك محثإءم أذمحثاؤ0 هارد>ت، ف،أتم يتمئين لصنكتث 

ويحلأمارصامحلبمرئوْ
أبجثثاهان لهثا محته؛ىز 

لهآنيا ص ومآؤكت من ^ششماكرمامحثم.ة أأشدئما ملما آن ممح، هأداد صتبحا 
لأبمقماوصتيمحي

المؤر.

علتصر أن ر يقي. ر التي أفعال ير بتفعفليأ حبرأ محأحثرك بيئثا، ارفرا3ا وقت هذا الخضرت قال — ٧٨
عنها.الموال تزك 

تفقمن الرزقر، لكب البحر؛ ق -يا يشتغلون ضعفاء لماكن فكانت، حزهتها التي فينة الأما — ٧٩
١لفلالم.الللئ، كلأيغتمبها أعييها؛ أن بحنقها 

٢٢



الكهفسورة 

علحيه محملهإ أن فحسينا مومسن، وأمه أبوه وكان كانرآ، فكان كلته الذي الغلام وأما — ٨ —١ ٨• 
مبمإ،وبرآ دينا، منه حيرآ صالحا ولدآ القه يرزفهإ أن يقتله فأردنا ديته، عل يتايعاه أن 

منكنر نحته دفن قد اليلده، تاللث، ق يت؛مين لغلأمين فكان أحر، دوذ بجه الذي الخيار وأما " ٨٢
تحت،من كنزهما تخرحا ؤي١^^، الغلامان ييع أن بذااك< فأرادرنم، رحلاصالحا، أبوهما وكان ذم،، 

علتقدر لر الذي العثليم ير النفذلاائه تعال. افه من بإلهام ؤإما رأيي، عن، ذللث، جح قعالئ، وما الخيار• 
صه.الموال تزك 

والأساطات،:الفوائد 

.١٦٠تعال القه حصه التي الخضر حكمة بيان ١— 
الخالق.مذا إل تحتاج قومه دعوة فاق الصبر، عل القهخ موص تأهيل ~ ٢ 

القرآن.بوحي القصة محمدقوهذه التمر معرفة ٣" 
هك.القه صد ^ ١۵١١الرء مكانة ٤" 

تكشالمحُفي،آلأدمو،و٠١ثقثأو؟إدأ ذحتقتآ ئكت،قإمئث ش دتءأئ(؛ئ.عن وؤ 
*ثثؤممجدبمدهاعتب ي نجدهاشج، ممبم،آلأضر( تبتاج^؟"مآإدابتع أوأقابع ثيىمّت؛ثا ثنَيق، 

مدإكنمدمهءثم طأرمؤئ، آمامن ه١ل حسنا ننحد^؟٠٢ أن ^٠٠١ ةدذب< أف إثا يداآلرن؛آتي ٥^١ موما 
^^مودممينأيابمرلوأ'يمججءآثئ هملضثاةمُ 'وءاس وآمامن و؟ عدابادكثي نيبي' مه 
س^راه'َةثس٥^^١ قزلخننرنهرمن مم عك وحدهاهنثع آيثنيف متلئ ئ •^؟^١ تثاآج 

التفذر1

فم:م الصالح، القائد الحاكم القرمح، ذي خم ص المشركون هولاع - الرسول أيها - يسألك -  ٨٣
بذكره.لتعتبروا أخياره؛ من تعال القه علئض محا سأتلوعلتكم 

نحرافه، بحان قالا والغرمحب،؟ الشرق ذغ كم، القرنين،: ذي عن فهر  ٠٣١١١٠أبير بن عل رجث، سأل 
عئ.وسكت، الرحل، فكتؤ تال: أنيدك؟ فقال: النور. له وسط الأسامب،، له ومث.'ت، الحابه، له 

(.١  ٦٦/ الصحيح؛ النفر ايحقق. وصححه ، ٤٠٩برقم  ٣٢ ١٦)الختارة 

عفوالقلهور الكها، مإل للوصول الأرض ؤ، له ٠^^١ — والقدرة العثلمة من لما ب،ا — إسا — —٦٨ ٤٨ 

حهةوسار الأسيامح-،، فأحد؛؛_، مطلوبه، إل للوصول إليه بمتاج ثيء بكث، ينا وأعْليناه ملوكها، 
-٢٣ .
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—ايحدودة انمن رؤية حشنا — حارة ماء عين ل تغرب الشمس ئوحد الغرب وصل حش الغرب، 

بالحسنى.الإي،ان إل أويدعوهم تقتلهم، أن إما القرنينت أمرناذا قوما*قئارآ، ووحدهناك 
يعث،نم نقتله، فوف الكفر عل بالإصرار ه نقظلم س أما ف- منجيا القرنتن ذي قال —٨٨— ٨٧

وسهلالآ-محرة، ق ا-بمى هله بطاعته، وعمل باق، صد3، تى وأما مثله، يعهد لر بدأ شد طا؛ا قثتدبه ربه إل 
الدنيا.j الطئة العاملة مع التكاليف، ز عليه 

معللعإل وصل إذا حش لياها، اف متكئه الى الأساب مبا الشرق، إل ذوالقرمح، ر-؛ع ثم ٩— —٠ ٨٩
ثظلهم.أشجار ولا بزهم، بتاء لهم ليس قوم عي، وجدهائئري، الشمس 
والثطواُت،العظيمة الأسباب، من لديه ما بكل ^١ أ-حطنا وفو لكم، يثنناه القرنين، ذي أمئ — ٩١

الكريمة.

والأسماءلات،تالفوامد 

ؤ،هي، منها كل القرنين،، ذي وقمة الكهف،، أهل قمة أل ®ي تيمية- ابن، الإسلام شخ تال — ١ 
قصصأحسن، الكهمج أهل وقمة اللوك، قمص أحن القرنين، ذي فقصة غيرها، من أحن حشها 

(.٢٢/ ١٧)جموعاكادك، الفترة«. زمن j كانوا الذين الذ أولياء 

موالهم.عين، الثاتلين، أحاب، الّثذقوإذ الة دّتقريرثبوت ٢" 
وحثدئهعلته اكتمح وقد مصر، فرعون ابن، ومو فرعون، آل، من، الومن، الرجل، مو القرنغ، ذل ٣" 

أسراررظ—٠٠ كتابه ؤ، المربمري خمرة بن حمدي الأستاذ دراسة حس—_، ونالث٠ هامان، من البناء ندسة هق 
٢(. ١٢- ٢ • ٦ ، ١٩٨ذي١^)اخاتون(ص

(.٢٩ص• ابر،، اأ)اس.ر الارديفج٠ جرر ؤر الئمى مغرب، يع ٤— 

ماعل بناء الصريصرمح،ت حمرة حمدي؛>، الأستاذ قال كثريياق، هوخمهورثة الشمس طل موتع ْ- 
مهلبعبأئ الثقة منر عالية بة وبنالقول إمكاننا نر فاثه وأدلة وشواهد وحقاتق معلومايتح من لدي توئر 

جهؤءديةأد بمتْلقة اليوم يعرف الذي الاستواء، حط عل الهادي ايحيهل لر الواقع الكان هوذللث، الشص 
كثرمحافمنهلقة عف تطبع فالشمس الحل... نفى عف والواقة منها، القرية وا-بمزر واياطهم، كرياي،، 

أياممن، يوم كل، ؤ، ٦ ١ ٣ • الساعة ؤ، عتها وتغرب ة، الأيام من يوم كل j، صباحا ,٦ ٣ • الماعة حوال 
(٣٩٧ ٠٢٩ص■ ال—ابق، )المدر التهلقة. لهذبْ رحلش حلال، ل نبهن، م وذللث، الحياة، مدى، ءر، السنة 

•النكر عن، والنهي، بالعروق والأمر للقيام؛الئ.ءوة، القرنين، ذا الصالح الاللث، تعال اف احتار — ٦ 
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مث*و؟هاؤأسهوف دويهسثا مت نيئ ;،؟؛؛٢^^٠ يع -حئ'إدا ^_c^؟ إلؤ 
ماقاJ ساوبجم*ثداُو؟ نجعل مثاوأن - ثق نجعد يهل ^٢^^ ئأمجشيط مح قئااثمُةاءن 

اوئّ- تنر ردتا?ؤآءامق لهتوف 
وتاآتظنم\يظهرو٥ ئن هتاآنقعؤأ علوقظ_را ءازذأ، •ج»كثءدارإمال ■٠^^١ ق3آنفؤ\ 

يومذبمثمم او^'وثزغئا •حما ؤؤ، ؤعد جان د?ء ثعلار - رف ؤعد  ٠١٥٠-رف؛يا من نبلمنت ندا ثثا?و^؟ئال لص 
أعثنيمعنصا ؤكفئن ■محثاُأع؟نبمءساعممحنتهم ذآلئؤر يمحع بمؤح 

^ظيثوىساأوأه
المؤرء

ماإل وصل حتى إياها، اش مآقته التي الأسباب مئعا بئايه، مل السد نحومكان ثوجه ثم ~ ٩ ٤ ~ ٢٩ 
وطيواوأتباعه، اكرن؛ن ذي كلام يفهموا أن لايقربون قوما وحد وراءهما، لما حاجزين شامحن جبن بين 

قممدون — البشر من عثليمتان ملتان هما — ومأحؤج يأحهمج إل فقالوا; القرنين، ذي من العون 
•منهم؟ حاجرآيمنعنا لبينهم بيننا نجعل أن عل أموالنا، من أجرة للئ< نجعل فهل والنهب، بالقتل الأرض 

تعهلوش،محا حير والتمكين الملك من به افه أكرمني وءال،ثما ذلك، عل ذوالقرنين فوافق ~ —٧٩ ٩ْ 
حديد،من قهلعا يعطوه أن إليهم طاو_، ثم منيعا. صدآ وسهم بينكم أجعل طاقة من عندكم بها فأءينٌنى 

فيهالنار يوججوا أن أمرهم العلو، ق واواهما ا-بمبل؛ن، بين ما ردم إذا حتى الكان، نلكا ق محعلوها وأن 
فصهرها،الحاس من نطعا محللب ثم الخبالن، بين ما وشد حرارته، شدة من واحدة كتلة الخا.يد صار حتى 

ميلتاتتمكن فلم أملى، محكءأ "ملأ السد وصار يبعمى، بعمه فالتصق المحمي، الحديد فوق صبها ثم 
صلابته،ثلة من ميه من مما تتم؛كى وم وملاصته، لارتفاع،، الأ فوق تصعر أن ومأجؤج باجؤج 

وصخامةّمكه.

وعدجاء فإذا ري، فخل من رحه أنجزئه الذي هدا عف،; الق، قفل لكز بتائه من الانتهاء وبعد —  ٩٨
ذلكق سبحانه وعده وكان بالأرض، مستويا جعله الساعة قيام وقرب ومآجهمج، يأجُج بخريج دبا 

كائاأكيد^.

لكثرممالهائج، البحر كاصهلراب اصطراب ق الاس نترك ومأجُج يأجيج حريج دحض " ٩٩
قالملك ويممح حينذاك، الأرض ويثلم والهلاك، المسال فينتشر فيهم، ومأحمج يآجهمج يبطش دئزامحهم، 

للحساب.ويتجمعون الخلق، فيستجيّب، العث،، أجل من القزن 

ْ_



الكهفسورة 

مملأمم جليأ، إظهادآ لهم وأظهرناها ورسوله، باق جهنم ناد دعرصنا — ١ • ١ — ١ *  •
لفللمةافه كلام يسمعوا أن يطيقون لا وكانوا افّ، قدرة دلائل عن عميا الدنيا ق أعيتهم كانتر الدين 

تلوبمم•
والاسساطات:الفوائد 

ريعمله•ايناحة؛لالتهوصرامتخدامذيااقرنينا~ 

الكبرى.الهئات إنجاز ق اعد يالج،اعي والعمل التعاون ~ ٢ 
أشارتالاياتإلحقاثقمنها:٣- 

حتفاعله ونيادة الصدأ، ا-بمومثل عوامل من المنصهر المعدن "يياية وقاش؛نظام عمل غرورة أِ 
الأساسية.المنة مادة من المصهور العدأن 

الوصلةق الداحلية والعيوب الهوائية الجيوب من والتخلصن التميد معدلات ق التحكم صرورة ب~ 

الحرجة.الحرارة درجات عند الفلمزي التحول آثار تقليل ضرورة وكدس، الملحومة، 

صدالمعدن هدا نفلرآ.كاعة القطر؛ من بميقة الغض الصيب، استخدام إل الحديثة التقنيات تثبر — ج 
أحرى.ناحية من الكبيرة متانته ولشدة ناحية، من المفاجئ والاميار الكسر، عوامل 

(http://www.quran-ni.coni/firas/arabicold/print^^

لخروجهمصربه الذي الموعد إل ومأجوج يأجوج قوم من للماد إنقاذ ذوالقرنغ، بناه الذي المد - ٤
١قيام تبل  الملحق.ق ي القرنينر، ذي سد صورة ؤيفلر: الأرض. ق دون وقايفولعة،  ١١

الالفأهل وحبمى المجون، انحاذ عل دليل الردم وراء ومأجوج ليأجوج القرنتن ذي حين ل ْ~ 
به.غ يند ما بأيسر الشر ولغ ّلوكهم، وتقؤيم شرهم ومئع لعانتهم، فيها؛ 

ما.والتهوضى البلاد لإصلاح المحكم؛ بالتتفيذ المقترن الواعي التخْليْل• ضورة اُ~ 

 ~U قومبفساد سيخرق أذ حاجرا القرن؛ن ذو بناه الذي البناء عن متقلأ إخار ( ٩٨)الأية ق

متحضرةأمة نكون أن لأيد يعد، تصلها لر الض والشعوب الأمم إل التوحيد رسالة تصل حش ٨" 
بسلطانه.ومحنمي يعدله، ويشيد له، ال٠الم يستمع ذوالقرنين فهدا لما، الءالم مع يحش متقدمة 

الجمع.الخير لينم الأرض؛ كافة ق والرش الحضارة رمحح نشر ُ ٩ 
الملحق.ق ك،ا ومأجوج، يأجوج بلاد خريهلة -يتفلرت ١ • 
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أو^؟ثلملُثلإجهموقمؤثزلا دوذ؛،آظاءإآاتمدك ين أد،ثخذوأ:بمادى بتآه؛كزثوأ قؤ 
ئقغؤفك صنعا'/و^؟ قنسؤن أمم ؤم؛نستؤي، للثوؤ ق سمّثم صر أهي، ?^^٢ آخمثلأ ريى أمح-ق
بمآكهميأجهم جئآثم أو؟ذ"لش ؤييا بمرألبمتمؤ لتم تحم ثلأ عكؤلإ ولأآييءشتث، ربهم ثاثت َكمثؤأ 

'أواثمدنجكتآكندني،رلأ آكنلخ،سماثقئر ءانمأنمؤأ اأ0؟إ0آئتي ئزمحإ وث-في 
؛لجي،تننموكترنىوقجت\ ذشدآبمرئر،ن عما فمالايعؤن 

كنلضلأضأح\وأ-ءدثنلك0 بمىإئآثآإقهئتمحريج مدداأ؛ورقزإثآ 
هرتمءلمدا?وُ 

الشثرا

آلهةهمادى بعض يتخذوا أن الكئار أفخت وكومهم: ويوثخهم الكافرين عل تعال اف بمكر - ١٠٢
منزلا•للكافرين، جهنم نار هيأنا إثنا عنهم بع يد ذلك وأف لدل، م، يمددمم 

مماف؟ صد الناس يأخر محرأعقليا هل٥٠^٠٣ للناس: ئ.رآ ~ الرسول أبما ثل•" ~ ١ ' ""٦ ١ ٣* 
رحمةعن البعداء أولئك وأفعالهم. بأقوالهم محسنون أمم يفلتون دهم الدنيا، الخيام ز عملهم بملل، الذين، 

ذلكبمنزلة. ولا ثمة القيامة يوم افه صد لهم فليس أتمالهم، فيهللت والبعث، بالقرآن، كث>؛وا النءين، اش 
ورسلهآياته وانحاذهم باش، "قمرهم بسبب جهنم؛ نار جزاؤهم وعيدهم نؤ بقاه الن"ى، العثليم الأمر 

ّخرية.

مرابأعل لهم المالجة، بالأمأل وأءلاءو0 بالوحدانية، فه أروا الغ>يز، الومتغ، إة ~ ١ ' "٨ ١ ' ٧ 
صرما.تحولأإل همها لايهلليون أ؛ال-آ، فيها ماكينؤ مقاما، وأفضلها الختة 

فإذا*... مرفوعا: ه هريرة ش م، الخارى حديث دفيها ١(  ٦٣)الأية عمران آل سوية وانفلر 
الختة*.أوأعل الخنة أوصعل فإنه الفردوس، فاسألوه افه سألتم 

بمايكب ام للأكلأم حزآ الدنيا يحاد لوكانثه الرسول: أبما هل علمه، نته تبمال اف تئ - ١ ٠ ٩ 
يكثر،حتى به وزيناه الماء ذللث، بمثل ولوجثتا ينتهي،، لا اف وكلام كثرته، عل الحاد ماء لأنتهؤ، اض كلام 

لثعةعلمهسبحانه.لايتناهى، اف فإفكلام 

أنوأمري( يالوحي،، اف أكرمني، مثلكم، إنسان أنا إد،ا الشركع،: لهزلأء — الشي، أيبما ~ فل، ١~ ١ ٠ 
عملافليمتل عقابه، وعناث، اض ثواب، يرجو كان فمي، له، شريك لا واحد إلهكم سبحانه أيه أبلغكم 
سبحانه.ريه افه بعبادة الخلق س أحد.أ ولايثرلث الدنيا، ؤ، صالحا 
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الكهسامحورة 

والامساطاتتالفوائد 

تعال.ض شركاء العياد انحاذ من التحدير — ١ 

•الخق عل أئم دظقوا الإملأم، عن صلوا اعإلأالذين الغاص أحر ٢" 
•ورسله تعال اف بايات يتهنئ لتي الشديد العقاب تعال افه جعل ٣— 

•الفردوس ق العظيم بالقام المالخات يعملون الذين للمومسن بشرى — ٤ 

تعال-علمه وكذا تبماية، ولا حدود لها ليص تعال اض كال،ات — ٠ 
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مريمسورة 

؛؛^٢ير،آلخكيريمحكا بلئغ وقئ يجط وء=قابآغفي عثتم  ciذتؤوث> أن رب ال هؤ 
محاد ١٥؛ضآ

؛ذآلمننإب0؟ترثا لئاي ئكث مأ٢لئ١مح آق• :انم قال اث٤ ثك 
؟Lلقكمصيت0? -آحذآلأ=كشبيئوموءايننه ستحيأ؛٠^؟ؤبمشيا؛؛0؟تثنى أي( هأو~ئإيأ 

دومقه وثثم و؟ ■جثايإعمثأ ذمح، دكامحسا.رمحا وركؤأ ^٤ نن ز~تتاك 
صيموتمحتمبمث،ؤا.ه

التفر!

قدثتنقوأنا تلد، لا امرأيٍ، أة والواح غلام ل يكون كيف رب يا مثتجياث فرحا >&؛ زكريا قال ٨" 
المن؟.ق الكمر وغاية الشيخوحة، 

كبمرين،والدين من أحلقه العتاد غمر الخالق ذلك متمل ت تعال اش عن اتشر اللك قال ٩— 

كائنا.شيقا تك ولر محي، مل من أنت، حالمتلث، وقو عئ، سهل وحلقه 
تجزكعلاثنم، قال: البشارة. تحقيق عل  ١٣أمتأض علامة ل اجعل رب يا زكريا قال - ١ ٠ 
مرض.غمر من وأسترصحيح بالإشارة، إلا أيام ثلاثة الناس كلام عن 

صباحاافر تبحوا أن بيده: إليهم فأيار فيه، يصل اليتم، المل من قومه عل اققهخ زكريا فمج " ١١
اء.وم

حدمحي يا تعال: اض أمره الأهلاب ْبالح سنه ؛،غ وئامحيؤر، ؤلت. إذ البشارة، ومحممتر — ١ —٤  ١٢
وكانعندنا، من واستقامة ورزقا وهييه رحمه وآسناه الممر، منذ الخكمة وأعهليغاْ واجتهاد، يحد التوراة 
لربه.عاصيا مكبأولا يكن وم بوالديه، والإحسان المر ممر وكان نوامه، محتجا أوامره، ز ف مهليعا 

يومإلح، موته، ليوم مولده حنن من شؤ، كل من له وأمان _، محي عل تعال اطه من وسلام - ١ ٠ 
الدنيا،عل الورود طور أطوار• ابتداء أحوال هتا الذكورة الثلاثة الأحوال ررطْ عاشور: ابن قال مبعثه. 

هذهق الإلهية العناية يقحل أد4 عل كناية وهدا الاحرة. عل الورود وطور عتها، الارتحال وطور 

١(.٩ ا/ ٦ )التحريروالضير: الأحوال®. 
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عريمسورة 

والأستساظصالقوائد 

لائتج—،-كانت أن بعد ئلد ا،لرأة تجعل للدعام، باسجابته تعال اف رحة ١" 
وعزم.بجد تعال اف أحكام اخذ وجوب — ٢ 

الهءخ.محي للشي الخميدة الصمات يعمى بيان ٣" 

•العثة إل الولادة من أمحلواره كل ز القص محي لث تعال  ٠۵١حمظ — ٤ 

إله•الناس دعوة ول به، العمل ول العلم محلف ل واكاء والعزم والاجتهاد ابد عل ا-لث - ٥ 
•أءلفارمم مندئعومة أولادهم تريية نحسوا أن والأمهات الأباء إرشاد — ٦ 

والض•دالعلهر الحنان ممات بمحل أن وارق الداعية عل ٧- 
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مريمسورة 

بمابادويهم ين ثآمحدش ^^١ شقغ مكاثا أنلها يى آنثدث إذ متم آدؤرفيآوّب حمؤ 
هالأو؟ ,إن'كتمئا مش إؤثش هادثإفيأعود 'ؤ؟ سؤيايثمل لها روتحثاثثمئل 3\وسلوزاما 

دثرولميعسسسغا وثم ؤاعلتم همخبأ لتاأن  ١٥علمأرًذ^ياج^؟ للثا لأهب رتك أمألمول إن٠-ا 
أنحإؤكرث ؤثئ فنامن ^١^٤ هوعدهغن رثيف هالكثإافه\ل ?ور بغئا أك 

!^،١٥حْغآلتنلي ١لمثا٠نىإك ثلJ٠اCها ج^؟ قصِتا ^ ١٤٠ةنئذنمسحهء'/ج^؟فحملته نمض_تا 
عنتكيلك جعل مد ءمزذ< آلا هنننا ءو^؟تادلنهاثن منستا و>ءفنغمئا هتذا مل دثنيمغ 

?لآ^؟هممتإ''و^؟وه-رئلثكبمئألثنلتينؤطعثكمتثاحنكا 
المر٠

وعنأهلها، عن انفردت حن الملام عليها مريم قمة القرش ق - الرسول أبما - واذكر - ١ ٦ 
متهم.تحوالشرق مكان إل وذهبتا الناس، 
لهافثمئل المحئتؤخ، حبمريل الللث، إليها فأرصلتا عنهم، يرها سرآ قومها وين بيتها وجعلتح " ١٧
الخلق.تام بشر بصورة 

وتفه.اف نحاه، كنته إن ئوذسي، أن ْتلثح اف إل ألتجئ إق ت حائفة ومي مريم وءالت٠ — ٢ • — ١ ٨ 
قالتحالذنوب،، من محناهرآ غلاما لجرزهالتح إليلثح، اف عند من سل من تثك، إلا أنا ما لهات مهلمتنا ججريل قال 

بفاحشة؟واقعة ولمث، بنكاح، ان إنيمي ولر ألده، غلام ل يكون وكيف، أين من متعيه؛ 
وليكونتمال، اف عل مهل الحالة بمازْ متالث، الغلام ومحيء قالي،، ك،ا الأمر هكذا حجديل: قال - ٢ ١ 
قضاْقد أمرأ مئالئ، حالقه وكان به، آمن ؤلمى مثاللن، ورحمة تعال، اف قدرة عفلمة عل للناس دلاله محيئه 
متلئح.كائن أيه علمه وسابق زحكمه ومضى اممه، 

بعيدمكان إل به فانفردت قميصها، حيي، ز جبحيل نفخ أن بعد بالغلام مريم فحملتا —٣٢— ٢٢
-بداثقل أما وعرفت، الولادة، صد إليه لمتني نخلة ساق إل الطالق أل؛ فآلخأى والاس، الأهل عن 

هي؟من ولايدرى معروفة غير لوكانت، وأن الولادة، قمّة قبل الوت فتمنت، الولود، 
قدنحرف لا مريم يا لها- دمعتا ومبثرآ كربما محمفا عنها، منخفض مكان س حبريل فناداها — ٢ -٠ ٢ ٤ 
طريارطأ أعلاها من ، _Liنمل الخالة جنع وحركي أمامك، بجري ماء جدول تحتلثا افه جعل 

القلق.من وتهدأنمسالث، بالوم، ءيتاث٠ تقث وتوتشري كأكل ناصحا، 
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مريمسورة 

والأسساطاتتالمواتي 

اللام.عليها مريم فضل محان ١" 
وصفاءبالرؤح، وثئو لينص، رياضة فهي والص،ح، دالربي والداعية للعابد الخلؤة أهمية ٢— 
هلذ.ا،لول من قرب دنيادة للقلب، 
وبلاغتهاأدبيا وحن العيادة، ي واجتهادها جك، ف وتقواها وحجابيا، وورعها مريم عفاف ٣"" 
يقينه.وقوة دييته، ومحرئ 

أب.غير من بعيسى خملمئ بأما لمريم تعال اف تكريم " ■٤ 
الرزق.طلمب ق بالأسباب ١لأحد وجوب — ٥ 

لخم.ست، مديتة ق غال.هلين ل آنذاك النخل توافر بيان ٦" 
الشية.الراحة ق ولأ-ي،ا للحامل، فوائدْ ق الئط-ي، أهمية ٧- 

أءك1مقن  L^v»،٥^^، ثدر>ت، من 5^؛ ثإما عسا ؤبمتيه لإٍادذر>3( ثؤ 
ماهنرإّن س-يشاذرتاأأج^أُينآخت، -يشت، لقد قنمميم هالهمأ غنّض) مرمها يمي، اأج^أأفامتا إئيا آلومّ 

صماسكاتؤ،آلمهد كتم،0لإم لوأ  ١٥إثو هأصار»ث، يق أملئا وماَكائئ، موو آمثأ أبولي َكاث 
الثاؤقمحأمحبمه مايكشث، ق مجارة وج؛ش محيا؛©؟ محبمي، ءائؤا٢لكئب عنداش ''©'هادإدا 
وممت ولم ءثبج_م محآلثنم جثايإثقكا. بحم-ني ولم دويد.في ئا.ينئإ مادنث، وإلرْكوْ 

التفرت

فانالولود، بيدا تقث وتالئ، نموئطيير العذب، الماء ْبن وتشري المفيد، \ذثطتج من لتأكل — ٢ ٦ 
•الناس أحدآمن أكلم فلن، الصمت، تعال ف ثدريت، إئي ■ فأجتم، الولود شأن عن الناس أحد سأللمئه 
جئت،لقد ئات وقالوا وأنكروا، ئعجيوا رأوها فالئا عيي، ابنها تحل ^٠٠١ مريم فاتت، —٨٢— ٢٧

واقعةآملث، كانت، وما فاجرأ، رجلا أبوك كان ما هارون الصالح الرجل أحث، يا متكرآ. عفلط شيثا 
حشه.بقا 

ؤلفلح نت.ءث.اث، كيف، فقالوات أيضا، علميها فأنكروا ليكلموه، عيي؛ إل وأشاريت، يتهم، فلم — ٢ ٩ 
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-rrr  عئفأنزل ماد اف أكرض اض، محي إض قاتلا: ممال اض بإذن محص فطق
الزكاةوأداء الصلاة، عل يايحافظن وأمرق كنت،، حيثا للعباد >؛^ ١١كثثر وجعلني نبيا، وجعلني الإنجيل، 

منعئ اش وملام لري، عاصيا ولا مش؛تيأ بجعلني ولر يوالدق، والإحسان الإ ممر وجعلني حياق، »لول 
•مأم،ءمي•-محردجي يرم ومح، مماف، يوم لمح، ولائما، يوم j شر كن، 

والأستتياطاصالفوائد 

أ-محر0صار الذي يالفعل املته الشديدة النوكيد نون ه يئى ؤ فوله ق النون ٠ عاشور؛ ابن تال ~ ١ 
نونْع هوالشأن كٍا لها، ة محانب»حركة الياء هحئ'قت، الشرط، حرف، لأجل الريع نون حذفا ببا بياء 

(.٣١; ١٦>اكميرواكشر: الشديدة*. التوكيد 

أبح.غير من حلق وأنه ولادص، بداية وهوق ؛^؛ ٤١١محي معجز؛ تمّبجّ ٢" 

الهي؛.عيي فقائل بعض بيان ٣"" 

بعثه.إل ولادته ْتد أحواله حح ق ١. عنك، تعاير اف* جمظ ٤" 
٠القة؛ عيي عبودية بيان ْ~ 

إلوصولها حم طووا لأمم المارى؛ أناجيل أهملته محا هذا محي "كلام عاشور: ابن تال ٦- 
اممهفآطغ مضبوطة، غم مريبة أحوال ق نجت، أما عل محيدل منه• يتعجب وْوخمآ لصتها، بعد أهلها 
ا/٣٣(.٦ )التحرير ه،ا. نبثه عليه ممال 

واليهود•الناص م من اللام عليها مريم تثرتة - ٧ 
الحقيقة.لمعرفة القول؛ ز اكئت، وجوب، ٨— 
المارى.دين ق والزكاة الصلاة وجوب، ٩- 
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مريمسورة 

يؤأنقخدمنؤلرميثثدئإداثذ_وث?وأأمآكاق مح-كآممثا منآم )بمفبميىآق دؤ 
سنتُو؟ ثتشت بمنط هثJا ه1عثووه و!وؤؤ' يؤ، أس وإ0 'ؤ؟ وؤق لئ'َؤن ْإثايمول أنك ثتئ 
لإي،آلىهثدامتا مم وأمحز ثؤم لئ ٌئتي"قلإبم( وله-مثجمرقأبن بذيغم ب آهة 

نئمف،ممنقوملأقمذهأدا__؛،هتممآمحقءدمحآ'مح 

الضر:

التيؤيةأةوال4 وق الواحد، ض عيودس4 ق الرتبة الٌافي اليو مريم بن عيي الخم، جم ذلك " ٤٣ 
والنصارى.اليهود فيه ثلش ١^٠^، ا-اس قول وهو الحكيمة، 

حلللأد4 ذلك،؛ يقال أن ينبض لا فإيه ولدأ، اثني افه بأف المشركون قال كة نفسه تعاد افه يثره " ٣٥
يشاءكإ فيكون كن، له• قال به وحكم شيئا أراد إذا قإثه يقولون، عكا وتعال ميس التوحيد• ق عقلتم 

ّيحانه،

وحدهله فأحالصوا خميعا، وربكم ربيآ اممه إن لقه. العبودية الهد، وهوق لقومه عيسى يه أمر وكق "" ٣٦
ا-بمة.إل اطلوصل الصحيح هوالهلريق هدا العبادة. 
يئنوما الألوهيه، ادعاء إل العلو، يئن ما ت عيسى أمر ق الكتاب، أهل من المزي فاحتلمفت —٨٣— ٣٧

وماشمعهم، أشد ما القيامة، يوم الحساب، أهوال بمشاهدة 'كديوا للمدين والدمار فالهلاك بالسحر. الأمام 

١^٠١^٥لكن ذللثجإ يتفعهم لا حنن افه عل فيه يقدمون الذي العصيب الثوم ذلك ق بصرهم اقوى 
الح^.،.عن بعيد ذهاب، ق الدنيا هده ق أنفسهم 
قفريق ت عباده ق تعال افه أمر يقصى حين والندامة، القيامة يوم — الرسول أييا — العباد وأندر — ٣٩

يه.يصد<ةون لا إن اليوم، ذللث، عن عقلة ق الدنيا هده ق وهم جهنم، ق وفريق، الحئة، 
وإليناجيعا، بموتهم البشر محن عليها وس كلها للارحض الوارثون نحن ~ العفلمة من لتا يما — ~إدنا ٤ ٠ 

ومنالأرض يريث، أته الأية هذه ق وعلا جل قوله لامعتي شتقيضت J١الشيخ قال للحساب،. محصثرهم 
ثميمومت،، لا الذي الحي هو لأيه وعلا؛ جل هو ويبقى بالأرصن، الساكتين الخلائق جح يميت انه علميها، 

ؤحلينظهاضألآ^؟ؤقيهكقولهت أحر مجواصع ق المعنى هدا إل أشار وقد القيامة، يوم إليه يرجعون 
[٢٣]الحجر: ه ثإةلثحقم<ء ؤ دعالت وقوله ا"'آ-ماآ[، لالرحمنته ممفيلألأ٤راهم له 

الصرذسحمنالآات،«.
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مريمصورة 

والاماطات:الفواتد 

إذجثعآ، والتصارى اليهود عل بالرد تعرضآ تمييز أكمل الذكور لتمييز د'إدفه ؤ — ي الإشارة — ١ 
ئنهلئ.وكلاهما الإلهية، مقام إل الصارى ورهعه الخناة، حضيص إل اليهود أنزله 

اسعيي بشأن المارى اخلأف الإخارعن ٢- 

إليه.الولد بمجة تعال اش عل افتروا الذين عل الرأ ٣- 
تعال.اف قدرة عفلمة — ٤ 

ؤلأيمبمزئسع ث؛* ثبيما إلم\لمحإيي صذيمابنا?^٢ اذق؛كانى ناؤيىآلكش_،إضيم ذؤ 
صبمنطاسؤباأهدك ذولسمآ يأتلئا لي؛ ما آلعلعِ جاءؤ، قد شيثا'أج^'يتأيتافي عنك يني ^،؛٠ 

تىعد١ب يسش أن أ-ءاذ، إق يتآش ?وأر عصثا ث-يآشطتذإف لا كابمب 
عشحمثكئنته ؤ قعن ص أنت أرإغاّ—، ماJ، ألآ^أُ ولئا إلئيْبي، نقفيث آلؤتتي 

وما?ج؟ؤأعرللإ ثغتآ ي، رمح،إقد»كاى سآسثفرمحه عثك، هادننم ?عآر ملكا ثآهجرف 
ومان^بJلأ?ؤأر ثمنا مؤ( ا'ؤد(يدنعا,ء عسيىألأ رؤ وآذعؤأ آش يؤن ثن، دعؤى 

يثانثم و-جمل1ا يبمسط من كم ?وأُوومنا شبما جثتا وثموبم(هث لسخد< لث7 ؤتنا آش دون ين 
ه?^٢ علتا 3ا صد 

ثرتالتف

حولمعهم وحواره قومه، ®ع القهخ إبراهيم قصه الكريم القران هن.ا ؤ ~ الرمحول أيها ~ واذكر " ٤١
عالية.منزلة ذا ونيثا وأفعاله، أهواله ق الصدق يالخ كان القيأ إبراهيم إن العبودية. توحيد 

ؤ'ياش نحوالإي،ان: له نميلأ الآ؛ئة، ض، نملفا أزر لأبيه س إبراهيم مال ض واذكر - ٤ ٢ 
صؤآ؟عنك أوندغ نفعا، لك نحلب، ولا عبادتك، تمر ولا دعاءك، تسمع لا الش الأصنام تعبد 

لرما العفلجم العلم من الإلهي الوحي جاءف؛ْلريمح، ئد إض، أي يا الدعوة؛الأمتعْلافت دكثر "١٤~ 
الخة.إل ا،لوصل التقيم انملريق إل س فْلادغني يأتك، 

عفتكثر مللرحمن، عاص السهلان إن الرحمن• رحمة وتترك الشيهنان، أمر تطع لا أب، يا - ٤ -٥ ٤ ٤ 
قللسطان تابعا فتكون الرحمن، من عياب يصيبك أن الأصنام بعبادة عليك أحافح إثتي أي يا عبادته، 
الثأر.لحول 

٠٣٧
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ومددأكد م أشي؟ عادة إبراهيم يا أتارك ١^ عل ومتكرأ مهددآ بقوة آزر أبوه عليه قرئ — ٤ ٦ 
زمنارويتك أؤيد لا عي واذقب بالحجارة، رجا لأقتلغكر وتعتقد تقول عئا تنته لر لين والهلردت بالقتل 

حلؤيلأ.

الغفرةلك وّأءلالب مني، أذى ينالك فلا ءل؛الئ،، ملام ولعلمه: برفق ١؛^؛■ إبراهيم فأجابه — —٨٤  ٤٧
محلصاوأعبده وأدعوريي اش، غير من تعيدون وما وأهجركم ل، التامة برعايته لعليفا كان إثه ربير، من 

دماؤ تعال؛ فوله ل ورد كا أبيه، من إبراهيم تثدأ الكفر عل أ؛وْ أصر ولما منيبا. محيي ألا راحتا 
[.١١٤]التويت: ه لمحأئه>سوقورأيخة موع_د.ووبمثم\إناآئ\ ^تعثارإم؛همنئي.يإلأص 

إسمحاقاسمه ابنا مؤمنة، ذريه رزقتاْ أوثامم، ورؤية الكمار قومه ^٥،؛ ١١إبراهيم ترك فلئا — ٥ ٠ — ٤ ٩ 
الدينؤ كريمة بخثرامت، رحتئا من جيعا وأكرمتاهم تيي،ن، وجعلتاهما اصفون، يعقوب اسممه وحفيلءآ اققلأء، 

الساعة.قيام إل جيلا وثناء ذ'كرأحسنا، لهم وجعلنا والدنيا، 
والأساطات:الغواني 

اقءإه؛لأإبراهيم بحال حاله لشا>>رة قومه؛ مشركي من لقي ما عل النبي. تالية — ١ 

الأقربئن.دعوة ل اللعليف الآLوب إل الإشارة ٢- 

للشيطان.عبادة لأنه الشرك؛ من التضر ٣- 

باتهأباه يئبكر ه نفالوقت وق التوحيد، عف ثباته عف يدل ري، للث، ،سأستغفر إبراهيم: جواب — ٤ 
أيضا.ترعيّب، وفيه له، ناصحا سيبقى 

عليهم.الحجة باقامة بعددعومحيم والشرك الكفر أهل هجران إل الإثارة — ٥ 
الوحدين.لأوليائه الرباي التأييد ٦— 
عبئا،للرحن كان إنه يقل: لر إذ الإص،ار، مقام ق الشيطان اسم »إءلهار عاشور: ابن قال ٧- 

النقرةإل تشيها امه صرج ذم ق لأل الشيهتان؛ من التضر ولزيادة إليه، السند إل الخم إستاد لإيضبح 
(. ٤٧/ ا ٦ )التحريروالتتؤيرت ٠ ٠ سمي موعفذ الخمالأ ولتكون منه، 

-٣٨ -
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يلنومي ح-ملتاح نبجمذ بن محثى بذآ  ٣٥٤■آقث وتيشآلئ،م أؤ 
تاعؤأغف - "ؤآ ودئ. بمقأو-يخئأسجد١ وبثن 

ثثثةدخلو0 هأؤكك صنس ؤخمل وءامن ثاب لاس i يلثقائت—ا١؛^^' همؤف آلثموت ؤآئعؤأ أكلوة 
مثعؤذجاعننآفيةد١ؤتسهادْرأدئثساهءكا0ةثْ, أؤأجقت ولأةظ-منسقا 

ينامنَكاثما''و^' يذبمادثا مييث ؤعشنا?ج؟فهاقكر٥ يرمهم ؤلم '!٠١ إلأ ^ ١١
?و^'ربآكتونمرُششتا وماكان تيئك بمنى وماحلمناوما ماب—نجاأيدينا لث• دة-ل.ءلا 

هسعتا لدر ينثر مل ؤآصعلردثدض ةغثدْ وتا>ينئما وإ'لأد؟يى 
٠\ر الف

نلمن النبوة يشرف عليهم اف أنمم الذين الشريف، والنسب العالية، الؤثب أصحاب أولثلثف — ٠٨
ويعقوب،وإسحاق كإسإعيل إيراهيم ذرية ومن الميتة، معه ركبوا الذين والومت؛ن نهمح ذرية ومن آدم، 
للرسالةواصعلفيتاهم للإيإن، محدبماهم وءس وعيسى، ومحي وزكريا وهارون كموّى يعقوب ذرية ومن 

اض.حشية من خوفا وث^قو١ سحدآ، حروا اطه كلام ممعوا إذا والنبوة، 
ؤلريقوسلكوا الصلوامت،، إقامة تركوا أشقياء قوم الأتقياء هؤلاء يعد من حاء نم — ٦٢— ٥٩

أصحابفآولثلث« عمله، وأصلح اف إل وأناب تاب مى إلا حهشم، نار ل ثزآ يلمون فوف الشهوات، 
التيدائمة، إقامة جنات هي ذرة. مثقال، الصالحة أع،الهم من ينقصهم ولا الحنة، اش يدحثهم العالية الم، 
منْل ينمعون لا نحلف، لا آت يالحنة سبحانه وعده إل يروما. أن قبل المالحين عبادْ الرخمن  ١٠٢وعد 
علالخيرات أنولع من الحثة ؤ، يشتهون ما دلهم عليهم، اللأتكة سليم سمعون ؤإتمأ باطلا، كلاما الحنة 

اء.ومصاحا الدوام 

الطين.لعبادنا تورثها أحوالها يعمس وصمنا الش الشأن العفليمة الحنة تللثح —  ٦٣

النزول؛بت، — ٦٤

تزورنا؟®مما أكثر تزورنا أن يمتعلثح لخبريل؛ارما اش. رسول، قالي قال؛ ءنهء\ اش دصمح، ماس ابن عن 

X٤٧٣ىاباضجط)الآة(،يرةما— )صءححالخاري ^^لثامحءماثيرن،مثاوماظمناه. فنزلته؛ 

-٤
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•الم\ر 

حيعسحانه له ربك، بإذن إلا الأرض إل ال،اء من اللائكه نحن نتئرل وما .ت لحمد -مريل ياوقل 
مخيكثا حلمتا وما أمر من يتمل ئ أيدينا ب؛ن وما والاحرق، الدنيا ز والكان، الزمان ق الأمور 

الأشياء.من شيئا ناميا ربلث، كان وْا الدنيا، من 

العبادةله فأحلص محلوقات، من بينه،ا وما السح، والأرصين السح السموائت، رلم، اش هو — ٦٠
ليسماثلاومثا-|ا؟ له تعلم هل سبحانه، وحده عيادته أجل من جهدك بغاية واصبرصرآعظيا وحادْ، 

ولأنشرجه.ثيل، مض 

والأسياطات:الفوائد 

الأنبياءبآولثك ؤواقتداء النيئ عن الروية القران مجود مواصع من الأية ارهده عاشورت ابن قال — ١ 
نجدونحن عليهم، أنزلت الي افه أيان تلاوة صد ممرأ سجدوا فهم القرأن، تلاوة صد لسجود ال 

ا"ا/هْ(.)التحريروالصر: إلينا*. أنزلت الش الآيات< صدتلاوة اقتداءحم 
تعال.اش من والخوف البكاء بمحبه الذي السجود قفل ببال — ٢ 

فيها.أوالتقصير أو^^٠١، يتأخرها الصلاة، تضيع حْلر إل الإشارة ٣— 
للتائبين.تعال اش أءد0 ما وبيان التوبة، ق الترغبب، ~ ٤ 

العبودية.نوحيا وجوبا — ٠ 

بيانأحوال،اللاثكةأمحبمالاتتمرفإلابإذناف-مال.٦- 

الانتقال،ناصب، به، الإشراك عقيدة لبهلال، [ ٦٥زمريم: ه ظغقن.هوسملإزتيتبجء ؤ ت توله تضمن لثا ٧— 
الكفر.أصل انتقاصي يتم حتى الوين،، يعد البعث، وتؤع المشركين وهونفي الشرك، آثار من أثر إ؛هلال، إل 

-t
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ى؛>،؟>، ١^١٤^ 0محلأتنْظئ نوذبجخأ\ نؤ 
مَة.يممحمح

دلامحدن؛سمح أمث<ِبهاصثاُو؟ ثم الختن لممأم كنن م أو؟ عنك ۶^٢^٢^ أثل أنجم ترمزشيعت 
هبماجهأق^ايلدائثكظلمتدكث متنهمآئم£آئوإ -ثثماثمضتاج^؟ وايدهأكاد؛عقمعي 

?ؤأرJ؛-، ؤبمس -ثيرثماى ه1وآئبمكم،أؤبم!امرأسني عثهتر؛ايئ 
هأو؟ لإلنكنساتحئ، 

■الشاس،رو 

أولاحثا؟ اكبر من أنمج لسوف يئست مئ لاذا فيقولت باليعث الكذب الإنسان بمكر —٧٦— ٦٦
عدم؟من حلقه أول ياليعث المكذب هدا يندمكر 

ثحضرممئم ال؛ساط؛ن، ح القيامة يوم للبعث المنكرين الكمار كجمتن محئد، يا يريك —قسا ٦٨
وهلعهم.اصهلرايبمم شدة من الوثوق بمالكون لا لأعبمم ركبهم؛ عل قعود وهم بما بحبملون جهنم حول 

كثدأحمالمنكبيين؛ التمردين جرمتها أكابر صالة فرقة كل من وعنف شث.ة كأحئ.ل ئم •٧— —  ٦٩
•حرما ثئ•؛ ودن'وق جهثم، بدحول أحن مم بالدين أعلم لنحن واش ئم العذ.اب، 
اكراط•عل يمردن فالمؤمنون النار، عل ونيري إلا — العباد أبما — أحد من منكم وما — —٢٧ ٧١

أبدأ،فيها للقاء عليها ذستحدون الكفار وأما أعإلهم، حنب متماوتة رث مرورآ حهئم عل المنصوب 
الشهد.هزل من ركبهم عف ةاعا-ين النار ذ الكافرين ونرلث■ عظيمة، نجاة التمح، سجي ثم 

الشجرةأصحاب من اف، شاء إن المار يدحل لا  ٠٠حفصة: صد قويقول الشي سمعت، أبما مبشر أم عن 
هوإن؛-حقدإلأئلأئا ؤ ت حفصة فقالت فانتهرها. جوا اض رسول يا يف ءالت،ت نجتها". بايعوا الذين أحد. 
فنياحثتاه.يم'نتيآفيتيآسموأوثررآصي؛صكت ؤ هلذت اش قال لقد قوت الني فقال 

الشجرة(.أصحاب فضائل من ياب الصحابة، فضاتل كتاب — ٢ ٤  ٩٦برتم  ١٩٤٢،/ملم )صحيح 
بمفاحرةللمومين الكفرة قال المعاي، الواضحة العفليم القرأن آيايت، العياد عف ئتف ؤإذا — —٧٣٤٧

منكثثرأ أهلكنا وهي- أنصارا؟ وأكثر محيا، وأحن متزلأ، أفضل أنتم أم نحن الفريقين أي ت ومكابرة 
ومتنلرآ.ميتة وأحل وأثاثا، مالأ متهم أكثر كانوا المكابرين، لهولأم السابقة الأمم 

٤٢٠
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والأساظت:الفوايو 

هثنثل -يلقثث ؤجلة عل تفريع ه تصمدثم ؤ>اثئك ؤ ت قوله ي الفاء ~ ١ 
صمثرإل مصافا يالرب والشم الوعيد. لتحقيق المم وواو التهديد- من تضمنته ما باعتبار [، ٦٧]مريم: 

قدره.لتشريف قوإدماج الم وهمو الخاطب 

الوت.مد ابث عقيدة تقرير ٢' 

غيرهم.من عذابا أشد الكدبين هؤلاء رواد وأق للبعث، للمكدبمن العياب ثبوت ٣" 
واختيار.هوامسدراج بل تعال، اممه رصا عل دليلا ليس الدنيا ق الرزق سعة ~ ٤ 

يؤتىثم *... ٌ قوله وفيه الآحر0، ز الرب رؤية حديث ذي ق ه، الخيري معيد ش عن ٠- 
■حهلاطٍضعليه ترلة حفه *ثن قال: الخر؟ وْا اف رّول يا قلتان جهنمء، ظهرى فيجعل؛ين بالخر 

كالطرفعليها الومن الئعدان، لهات يقال ينجد تكون عميفاء شوكة لها مفلعلحة وحثكة وكلاليب 

حتىحهنم نار ق ومكدوس محددش، يناج لم، مفئاج والركاب، الختل دكآجاييد دكالريح دكابرقا 
الحق؛ا.ق مناشدة اشدل أنتم فا محا، يحيا آحرهمم بمر 

هلؤثة.وءصفاءت ءؤثمح؟يومايقاتيهد تحال؛ قوله ياب، التوحيد، كتاب — ٧  ٤٣٩برقم  ١٤٣١/ ٣ البخاري )صحح 

يترعجون،فإبم القرآن تلاوة سمعوا إذا الكمار، موةف< عن تقبئ مإُتحار ،  ٧٣ل ذالأية ٦" 
الدنيا.ل عليهم تعال افه أنعم يا ويتفاخرون 

٤٣-
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آلثاعمؤإما آلمداب مايؤعدؤئإما ؤأؤأ إدا مداج-ءق آلؤثس ٥١ءثندد ؤ(آلئ1نلت زسَكا0 هؤ 
نآثنمنقهدئ آنثدؤآ آئركث> آقث وئزب نثا.ا وأءنس ثكاكا ثز هن مذ 

ماثُمح؟ودودك ومال يثاثينا ْءكمن آليى آثرءيت ثمداؤحم مابأ حرعنديه آلصيحثت 
منئدُ زثثد نايمول عه_دا.ًكلأًنتكب بمد١تني رآمحد أطلعاذنت« . ^١ 

عنإءاِلههإبخؤأثم ?و؟وآفذوإمندودّنإآثم ولأذ؛نا^١ مايهمد مدااتؤأؤدكثه' ٢دثدام، 
كسطيذيملأذزأثا ُاو^ وك^اوذاعثمممحبمدا نتكسنن,بماديم كلأ 

وبمدا٥"آ)بة؛، ئزآئفثذإل ئدا.'بجم إثايعدلهم عئهم ثجل ق أرا.ا ثورهم 
'وأ'هطثؤشعدا

■ؤر الف

طريقجائرآعن الضلالة ز ومنكم منا كان مذ ت الغرويين الغركن لهؤلاء - الرسول أبما - قل -  ٧٥
قياموإما الدنيا، ز عاجل عذاب إثما اف; أمر يأتيهم أن إل ضلاله، ق له وبمل يمهله اف فاى الحي، 

قوة.وأصعقه مكانا، هومؤ مذ ذسيهالمون الساعة، 

تحرالض والأذكار الصالحة. والأعيال الإمحان طريق عل للشات، نورآ؛ المهتدين تعال اش ويزيد - ٧٦
الأرضى.أهل به يتباهى ما كل من عامة وحير ثوابا الأخرة ز تعال الله حيرعند القلوي—، 

•النزول سمث، ٨— * — ٧٧

تكفرحتى أعطيلث، لا فقال: عنده، ل حقا أتقاصاه السهمي وائل بن العاصي جثته قال: حئاب، عن 
هتالث.ل إف ^ ١٥نعم• قلت- بوث؟ ثم لمتت يإف قال• تبعثه• ثم ءوات، حش لا، ت فقلته قو. بمحمد 

مالأوؤواه.ؤآعرءيقآكمحا^قئريئانيثاوبماو،محأودترك■ ت الأية طْ فنزلته فأئضيلثه، مالأوولدآ 
صفات٢—كتايج ١  i٥٣/ لم مصحيح .  ٤٧٣٢٣٠٠٢)الأيت( ياب مريم، مورة النفير، —كتاب a٢٨٣/ البخاري )صعح 

(•٢٧٩٠•■؛رقم ■ - الردح الني؛وص الهول سؤاله باب راحكامهم، الناشز 

هر١الق

اشبايات كفره ب؛ن م الذي السهمي( واتل بن )العاصي الملأل الكافر هدا دجل من تعجب أفلا 
الذيالغيب علم عل أطلع وزجرْ- تعال اف فوبخه وواد.آ، مالأ الاحرة ل محيوتى أمحه العجيبه واقترانه 

وسيحففلذللثج، من ثيء يع لر كلأ عهدآبدللثه؟ الله أءهلاْ أم وأولاده؟! ماله مِأى الغيوم-،، علام به ثمري 

٤٤
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إهلاكه،يعد والولد اتال من كئلفه ما وئرئه كييرة، نيادة عدايه فيزداد اقترانه، عل وٌيحاشتؤ قوله، 
وحيدأ.القيامة يوم ويأتينا 

أءّؤ الكريمة الأية هدْ ق تع١لت موله ق العهد مض ق عندي الأهوار< ^٠ ٠١٠الشقيهرت الشخ قال 
زنشر0 ق تعال: قوله يدليل ذلك، له سيفعل أثه عهدآ اف أءهلاْ أم ايض: أن ه سآهنيعاثا 

هلاوقرة:*ح[«.أقه عنم، ض عهد١ عندآقه كزآمحدم ؤ اامرة؛ محورة 
شأنهم،لترفع لتتصرهم الهة؛ دونه من انحدوا أئهم بربهم الشركين كمر عن تعال اش محي  ٠٨٢"١٨ 

لهمييكونون عالمهم، من سدأ عبدوها الش الألهة ةإ0 ثوهمرا، كا الأمر ا؛ما ت بحانه زجرهم نم 
القيامة.يوم أعداء 

"Ai-AV - إلإغواء وتئوبمم تثربمم الكافرين عل الشياكن تشنا أثما - الرسول أنها - تعلم م
دقيقا.إحصاء نحصيها أيام موى لهم يبق لر فإثه ملاكهم، يح طلل ئثعجل فلا افلعصية؟ 

مكئمينوفودآ الرحن إل ثهثه، واجتبوا أمره، فأءلاءوا اض عقابه خافوا الذين نجمع القيامة يوم — ٨٥
واثنانوراهي؛ن، راعيين، ؤلراتق: ثلامحث، عل الناص محقر ٠٠قال: قو الّ؛ءث م، ه، هريرة أبا عن رامح،• 

حيث،معهم ثمل النائ مقهم ومحئز بعثر، عل وعشرة بعثر، عيا وأربعة بعثر، عل وثلاثة بعثر، عل 
.٠٠أمسواحيث، معهم وممي أصهحوا، حيث، معهم وتصح باتوا، حيث، معهم وتمتا قالوا: 

بابالخة، ا-اِ؛-محاب برثم؛ ٢ ١  ٩٥أ/ سلم وصحح الحنر. باب الرتاق،، -كت١ب ٦٥٢٢؛رقم ٣٧٧/ ١ ١ الخاري، )صحح 
واوسهيا(.بدون رام؛ن( ردافن وءغد«ت الخشر.. فناءاأدنءاومحان 

العهلاشا، وجوههم عل مشاة جهنم نار إل ا-بمرائم كيائر ارتكبوا الذين العتدين، ويسوق، —٧٨— ٨٦
تعالافه وعده ئد فإثه يلرالثا، وعمل بالرسالة، ولرسوله ف بالوحدانية أفئ مى لكن، لهم، يشمع مى محلون 

والامحساطاتؤ:الفوايّ 

تقهروفيه ،، الكهفسورة من ( ٤٦)الأية عند التقدم ءثٍان عنه أخمد، الإمام حديثه ينفلر ~ ١ 
١(. ٩٦أ/ الصحح )الضد المالخايت،. الياقياُت، 

عبارتهظاهر عل كلامه يخمل الخكيم الأسلوبج طريقة عف لكلامه جوامحث، ه اطلحاذث،ت، ؤ خملة ٢— 
إنكاريه ؤأطخآذثّت، قوله: ق فالاستفهام ييمثح، حين، سيجده الذي اتال من الد-ين بقضاء الوعد من 

وتعجيم،•

عانته.ومحوء الغبي،، علم ادعاء حهلورة ٣— 

-٤٠-
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والكيائر.اLحئمارتV إل الفاّشن مسارعة ي السب هي الشيامن ~ ٤ 
ركويا.بمثرون إذ الخشر عند التقين تكريم — ٥ 

للموحدين.الشفاعة استحقاق تقرير ٦' 

 ~U الشركين.من الع؛ودات ببداء، متشل أمر عن إناء

فإنبهم، العياب ومع نتعجل لا أي• ه ثلاثجزعيهم ؤ ٠رضلهت الش؛قيطيت الشيح قال ٨— 
هلهمعذا ؤءئتادثئ• ٥^^ العياب، جاءهم الأجل ذلك، انتهى فإذا سدودأ. أجلأمعينا له حدد اش 

أملىاهم<<.ايحدد الوئت، جاء فإذا هلاكهم، وئت، دون الي والأيام والشهور الأعوام ثعئ أي^ 
بإهداهم عل هدى لدينه، اهتدوا الدين لعباده اف زيادة عن متقبلمآ إخبار ( )٦٧الأية ق ٩— 
اش.مرائص الإي،ان من لم يتجدد 

منهيعة[زد( أكترث 0ءء=قاد ?عآ سنئاإد١ جمم لخن ولدا?^٢ ئامأآمحد ؤؤ 
أد<قخدولدا.٧^١.ةابج،^^٠ هدا 

ا.صشنمنظلإهمثا.فص
ؤدأسنبمل آلص1لشت، ثيلؤأ -و ١٣٠١٠ائمكث> 'و؛'إق هنئا أشنتن يم ءانه 
أهاثك-اوآم ''ؤأ' ل-ا هءمبما وئذد آلثتممك> >_ه ,لثسر دلثايلكت> ئثنينه ?ؤآ 

شمحممحممح(ةة.4
■،ر الف

منكريقول أتيتم ى- واف ولدآ. الرحمن انحد فقالوات والشركين الكتاب أهل كفرة ومحرأ — ٩٢— ٨٨
الأرصوذوتتزلزل وئتصئع القول، هدا هول من ويضعلربن ثتثمئن السع السموامت، تكاد عثليم، 
وماس، اش إل الولد بتهم نق ادكثار لل«ققر استعظاما يديدآ؛ <موءلا الخيال وتتائهل وتتدك السح، 
بحانه.ولدآ نتخذ آن وعفثمته بجلاله يليق ولا للرحمن يبي 

حاصعأءيد.أهتقادآف القيامة يوم رثه م؛أبي إلا والأرض التع السموات، ق محلوب، من ما -٠٩- ٩٣
كل،يأف الخلائق، هذ. وكل أمالهم• وأحمى خلقهم، قيل عددهم وأحمى بهم، علمه أحامحل ند واف له، 

ولأأءو١ن.أولاد ولا مال، بلا القيامة يوم منهم واحد 
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محقالرحمن لهم سيجعل سحانه، يرصيه بإ وعملوا بالوحدانة، ش أقروا الذين الومين إن — ٩٦
العباد.قلوب ز عقليمة 

اش،كنافون الذين به لتبغز الفصح؛ ااعربي يانك ومعانيه القرأن هدا آلفاخل يثزنا فإد،ا —  ٩٧
بشدة.الباطل ق وجادلوا تقيمون، لايالذين الكفرة به وساور با-بمة، رصاه ويرجون 

والاعتبارللتخؤيف الهلاك.؛ علمها خو الش السامة الأمم ياغ السورة هدم هق اض محم ثم - ٩٨
أحل"آ،متهم ترى ما الكفرة، هؤلاء قبل من امة الالأمم من كثيرآ أهلكنا وقد والفجار* الكمار بمصثر 

صوتا.لهم سمع وما 

والأسشاطات:الفوائد 

كبيرأ.علوآ يهولون عثأ وتعال سبحانه إليه، الولد بة يغتعال النم عل الافتراء جريمة تعظيم — ١ 
القيمة.ق ه حديقة عن ثت كإ ه، التثي صتى وكدا الفرية، هذه عل بح بالتتعال افه تعفليم ؤيتبغي 
تعال.اف محبة درجة لتيل مب الصالح بالعمل الإبجان اقتران ٢" 
وهواعظه.أحكامه وفهم الكريم، القرآن ألفاظ سبحانه تيسبمره بالومتين تعال افه رحمة من ٣— 

وعملوارسله، واتبعوا باض، آمنوا للدين ه اش من وبشارة تقبلمآ، مإحيار ( ٩٦)الأية ق — ٤ 
عباده.قلوب ق ومودة محبه لهم سيجعل بأنه شرعه، وفق الصالخات 

-٤٧
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ضّصآينيي

ثأى- نس ئريلأ عمش نس ثحسرْ ^١^٠ ليسق آلهمءاف عثك ١^٥ مآ '٥^٢ ه طؤ 
ومايغبماوثافيآمح؛بج هالئ«ماقآدموب ^، ^^١٣

ص\ئ١'^ و'-ممحمح0آسلآإكث 0 نن\ىلآى 
40هق

الم\ر•

إعجازبيان إيرادها ق الحكمة من وأن القشة، الحروف عل الكلام المرة صورة مهلالح ق ١—ثمدم 
القرآن.

أنزلنا0ولكن ودنك، نفلا، لرهى العفليم القرآن هذا — ارر،وو، أبما — ءالٍالئح نئزل لر إثا 
—قوله: ق — الأهوال، 'رأظهر اكشهلي: الشخ هال، اف. عقاب، محتمى لمن وعزة موعظأ 

ومحاقاف، محتمى لئن التذكرة لأجل إلا أي: تذكرة، إلا القرآن _، أنزن ما أي: لأجله، ضول أنه 
محتمىمن بالثذكرة وخهش قهيه، ونحتب، اض أم ختمتئل القلوي،، لها تفن اليي الوعفلة والتذكرة عذابه، 

وقوله:[، ٤٠]ق: ^ ثعيد بجاث، ش ؤ تعال: كقوله بما، الضعون هم لأقبمم غثرمم؛ لئن 
•* ؛1 ١ ١ تس: ه الس ثحثمح،آتيس آليصقر قاثي-راؤ 

والمواتالمح، الأرصين( خلق أبيع الذي اليفلمم، افّ من القران مذا عيك نرل ئد ه~ ~ ٤ 
استواء١ل٠ئزئت، وأطب أعل هو الزى ايعرفس سمط استوي لحهه بمحمع الر*تمن هو العالة، السبع 

وعظمته،بجلاله يليق 

منالأرصن نحتي وما بيثهط، ومجا المح الأزصن ق وما المع، الخوان ملكوت سبحانه له — ٦ 
وكور.حلقات 

تعالاف فإل أوأسزرته — الرسول أ-ما — بالقول جهزت مراء عنا، ثيء بكل أحاط تعال اف إن ٧" 
٠

الحسن.ل الكاملة الأسماء وحاد0 له هو، إلا انموديه يستحق لا العبودية معايٍا حمح له الذي اف ٨" 
والأ،سياطارتبخ;الفوائد 

القهلعة.، الحروفبذكر الكريم بالقرآن اكحئ.مح، ا~ 
قو.الأمن الخي عل الكريم القرآن الرذءلتئكرىنزول، ٢- 

-٤٩
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\-وو.اف ابء الإيان إل الإثارة ٣- 

العبودية.توحيد تقرير ■ "٤ 

به.ك،ايليق عاليه تعاق واستواؤه ض، العرش إمات ْ~ 

الثرىضحت الثرى، تحت، ما عل سوقف الأرضية الحية والكات|؛ا'>ت، الإنسان حياة إل الخيراءت يهول، ~ ٦ 

لالصخوراكتة الفءلري١دتs وملايغر بالرئة، الرتبهلة الحياة دورامحت، بإتمام تقوم المر ايكتثليا من اللايغ، 
المكروبي(،يحتواما والتفلمة للربة ا،لخصبة الأكتيتوميسيتايت، وملأي؛ن، والبانية، الحيوانية لليقايا وايحللة 

ونرىالربة، ق الأحرى الحية الكائناُت، لأعداد الثلمة والفبحو،ّارت، راور؛ة، ايمحصية الهلحالمث، وعشرامته 

الأرضيةواليقان والبذور الحبومحب، ونرى للربة، والهؤية اكلبة الي،اتودية والديدان الأولية، الحيوانامحت، 

الكايامت،مدْ ولوغابت، والحافة. والغدقة و١لقاحالة الحية الأرض محكان من وغرذللن، الدرنية والخدور 

ومحرمث،الأرض( وماتتا والكمجيتح والفومحمور، والكربون، اكروجغ(، دوراُتا توقفتا الثرى تا حتص 
الإءجازموصويث )محوغ الثرى. تحت، ما بدون حياة فلا الأرض، عل من، تماما الحياة واحتمت، البايت،، ومامت، 
(.http://quran-ni.com/cont.iiner2.plip?^-artview&1 الحث; ورابمل والت، الكاب، ق اسم، 

•القح الكو.ن ل ثيء بكل تعال( افه علم ٧" 

منتاءايثةِ ءاث1أّتايامإلعق هث\للآادليآمكمأإق إذر«ا3ور\ ?٥^؟ مجؤمحئ هز١^٠، ؤؤ 
أنيادإلك، يثثك، ايأرلكا3ا-ع ضومئ'و^رافي يودى ١^^١ ظثآ هدتماُأو^ ^٠ ٥١مسمرأوأحدعف 

هداتيأظآئلآِللت\لإآتأص ?0؟ثيى دخ آنترئق، ألثئئ؛يمى0زآط 
ءلأيءثثك<دسمت، بما لني، يمحرمح،َؤو، محفتنا أكاد ءاية ^١^٥ ٤١٢'/ج؟إل قذحكيي آلثلؤة 

عصناىقادهما أو؟ ينثؤمئ سمينك، وماغاكت> او؟ مر.دئ هؤبنه محآقبع ها عينامت،لأ؛همأى 
^دافاَلمنها ئآكها؛؛٣^?^؟ ١٥?وأمثايثصمح، ذ؛يا ود عقممثعى ها ؤأهس عقها آميتتكوأ 
هج^؟ أ'لأولأ، سثرده-ا رسعيد.كا عقت، ن؟ د  ١٥ا/ن؟ ثتنن هم،-ثثة 

التمسجرت

الطريقأحطأ وقد نارا، رأى ح؛ن الء؛لآت موس حم العظيم، الخم ~ ائتي أنها ~ أتاك وهل ~ ١ ٩—٢ 
الثارهن iشعااة آتيكم لعل نارآ، أبمزت إئتي انتظروا، لامرأته؛نمتبشرآت يقال سيناء، صعحراء ق مصر إل 

افهاداه الثار ^٧^ اقفأقخ موسى أش ظئإ مصر. إل اكلريق عل يدلتا هائيا عندها أجد أو بيا، شمتدكون 

٠٠
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ح؛نحطأ، القيطتر قك إذ بمصر، فابك ق عليك هتنا وقئ فراقك، عل تحزن ولا وسرعينها، قوادها، 
متقيا،فوجدناك وامحرتاك القتل، عم من وئججاك الخوف،، من قامتاك الإسراتيل، بلث، اّتغايث، 

إلجئت، ثم الجهء، شبت، اش ص ح مدين ق سن؛ن عشر لشن، ذللئظ وس—، محة، إثر محؤ من فحلمناك 
لرّالضواحترتلث، للشر، تربيني وحنى تتمي، عليكر وأ-مئت، لإرساللث،، مدرتاه وقت، ق الهلور جيل 

ص•وص 

والأستساءلأرت،تالفوائد 

اكوحيد.إل واكاس فرعون دعوة أجل من بالعجزاشج المحو؛ موس تعال تأييداش " "١ 
 -٢ jحياةالداعية.أهمةالدئء

ثعال.اض إل الدعوة ز التعاون أثر إل الإشارة ٣- 

بالحكمة,الطغاة دعوة أهمية ~ ٤ 

افه.صاية يرئون الدين للدعاْ ذزس هذا وق النهر. ل متدإلقاته لوس الربانية الرعاية ٥- 

ةلك،،علم قد اص موس لأن الخير، لتحقيق الشم بلام الخير تأكيد )٧٣(: الأية ل ٦- 
حاطرهتهلم،ن ق زيادْ عني؛ لا دائمة به اش عناية وهوأل الرادمنه، للازمه تحقيق له الخير فتحقيق 

هثؤللى -اؤيت تعال: قوله بعد 
ئهئا((خهن نحيء اكثتة ارإن طتول,' . اطه رصول سممث، عنهإ القه رصي عمر بن القه عيد عن ٧" 
قتلوإدءا يعفى، رقاب، يعضكم يضري، وأنتم الشيهنان، قرنا ^ ila؛حيث، مى الشرق، تحو بيده وأومأ 
ه.مائءحقف< ؤهننث، ؤ له: اطه.؛، فقال، حطأ، فرعون ، JTمن قتل الذي موس 

(.٢٢٣• برتم ، ٢٢٢٩م/ سح_ث،طوعمناابن، الشرق ق الفتة باب، اياصن، وأشراط الفتن ك؛اب، ص، )صحح 

جلهنا ي؛يرن، لر ه ئؤيا يررألعنِومنظك، يساننئييئ ؤوثلث، تعال: ررقوله الشتقيطي: الشخ قال، ٨— 
ة٧ثجمن به نجاه الذي المسي، ي؛يرأ، ولر هي، ص ولا النفس، لهده قتله سم، الكريمة الأية مذْ ن( وعلا 
١[«.—٦  ١٥]انظرالآيااّت،; القتيل. حبر القصعس سورة ق ولكنه فتنه، الذي الفتون ولا الغم، 

•الملم، 3، كا مدين، قوم مويع حريْلة ينظرن ٩" 

٠٣ .
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تكمث!" لت. طش'أوأ'ثمولأ مآإك ۶^١١آد دؤى فا ^^١ أنت ذهب آؤ 
ئوص0ظوسهمتظا

ثرءقتأشؤابحقيذمم ذj؛s يني تثنا.ؤآ ْأنيز( رّوالأويمكث ^(؛-٠^ هأيياْ أو^؟ محأيكن اُس-عح 
?ؤ؟ؤمحيك مزكدمتت• عك ألمد١ب ا0 ئتمح(إشتآ أوآإثامن آنثدى \خ ي عق ؤآلثثم يغث تن 

لميزباثر٢ فما ل ظ ?ؤ^؟ مدئ م لأ•يءنفك! ^al_ آئى رين1 ه\ل دبم^مايتحؤبمؤا فمن ،ل 
مهداآمحفيس لكم جعل أأو^'آفى رقاولأيذّى لابمنصل ء،كش، تيه علثهاعث أأو^؟ظل ٢'؛^^، 

ثئتزنان ظص؟هناغق ماء سثلأوأززليىآثناء ليا لم وث0ث، 
التفرا

بأنبحانه هما أثن له، معينا مارون معه يكون بأن موس دعاء هق اف استجاب و1ا — ٤ ٤ — ٤٢
يصعقاوألا وصدقها، تعال افه وحدانية عل الداهن واطلعجزاتف الايايتؤ، من معهم بط فرعون إل يتوجها 

تعال.اض وعنشى  iajCjلعله قولألطيفا، يقولاله وأن الرسالة، وسلخ تعال ض الذكر مواظبة عن 
إثتارثتا يا فقالا: وبطشه، فرعون •جيرثو'-ت، من مشا ولكنهط ااشئفة، الهمة لهده واستجابا — ٤ —٦ ٤ ه 

لامحاقابقوله: بالعون ووعدهما هث، اطه فهلمأمط التتا، رمحوعل علينا أويتمرد يائينا؛ااءقوبة، أن نخافه 

أحوالكإ.حيع وأرى قولكا، وأسمع وأرعاكا، أحفثلكط معكط إثمي فرعون، بطش من 
تعدبممولا إّراتتل، بي ّراخ فأطلق عتل-ربلته، من رسولان إمتا له: ومحولا إليه، فاذهبا ~ —٨٤  ٤٧
والسلامةواليي.. العصا وهي الئيوة، بمد3، لتا تشهد بمعجزة رباك من جثتاك محي والإهانة، والأسر بالقتل 

مىعف الهلاك أة إلينا افه أوحى محي إمحتا تعال، افه باياتر صدى مى عف والأحرة الدنيا ق العياب من 
الخق.عن وأعرصى اف، ؛ايامحت، مقدب! 

ربماوالإبجاذت اييان غاية وؤ، يثقة موس فأجايه موس؟ يا ربكط فتى يغرورت فرعون فال ٥- -١ ٤ ٩ 

قالهله. افه حلقه بط الأنتفاع إل محلوق كل مدى ثم به، اللاتق حلمه الخلوعامت، من نؤع كل أءْلي الذي، 
اليتثن،بالكفر؟اتاصية الأمم حاو قط ارسامين: فرعونهششبمآبضلال 

لألالأستل. قاسة عف جريا الوجوداٌت، -لحمؤح ض الربوبية بائٍامت، موسى ارأجاب عاشور: ابن وقال 

عمومj، فهوداحل الأشياء، حملة من فرعون فاد قياس، محموعهط من بمتثلم بحث ا-لحزتثة عيط بالكلية 
ؤلآمحةمح«.)اكم.رداضضآا/بمأا<.
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حكسورة 

الثؤحق وحده ري عتل الأمم تلك علم ااربود؛ة• توحيد إل لأفتآ جوايآ موس فآجاب —٣٥— ٥٢
تسلكوب،طزقآ فها لكم وجعل الأرض، لكم بط الذي هو ينمى، ولا عنطئ لا رق إف الحفوظ. 

زاهيةفوائدها، ق لخوعة ال؛اُت، من أصنافا الطر بذللث، سٍحانه فاأحرج اكانير، الهلر السحاب، من وأنزل 
الها.حق 

اكواىلوالأ،ساطات:

نتريؤ ت تعال ،افوله الثنقيهليتالشيخ قال الألبابج. ونحريلث، ا-لثهلاب، لين ااا-عوة مهإت< من — ١ 

أنوالسلام الصلاة نييتا وعل عليها وهارون موسى نث وعلا جل افة أمر ه قمح'يثدقرأوقمح 
ويممره،ماثئضته فيه ليس سهلارقيقا لطيفا كلاما أي ه إليه افه رسالة شليغ حال يقولالفرعون 

لإ<ئ^أصلضمح،اقآنرةاج^؟الأية هذه ق ؛^، ٤١١^رقول الر١د وءلأ جل يع، وقد 
كإترى®.ورهنه ولهيافته الكلام لين غاية وهذاواف [. ١ -٩  ١٧لالازءات: وأهييك،إكرشمثثشه 

عليه.مواحادة فلا البثر، طبع العدوهومن من ، الخوف٢" 

والشك،.اليس عن والإجابة الخوار، أهمية ٣- 
عباده.عل تعال اف ننم بيان ~ ٤ 

ولوبحكايةبالربوبية الاعترافه عن إعراضا ه ؤئتنت3قتا قال: بل رق؟ فثن فرعون: يقل م ٠- 
ربا.له بآل ه اعترفأواثه ربه، معرفة ق متردد أيه فيحبوا وقومه، أتباعه سئع ق ذللت، لئلايخ قولها؛ 
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بم^نتياشممحاهمم
آربمّنايحركمى ,لقتيثنا لهشاقال ؤهقث ذكيب ءايتيتاميله\ ؤكد أ-حرئ وار0 

س،قمحنلآكصه

^^،نحمعًكبمئيمأقو'ذالوأنمحرآتاسصحمأو آتيني بجم ثال ؤ؟ 
ثتنننعوأمزآئشن حاب ؤبمد بمثاب ^:قذباثسجءِ آثم هل لاسرءأ وتٍنكم نوستى لهر 

مهمهمامنأرهنأكم ءم-بماكر أن يريي-اتي يحجرن ٠^٠٥ قالواإن ١؛^^؟ ؤأميأآلقؤن ينهر آَبمم 
مانتنق.ه

•الم\ر 

الفضلذلك ق إل الكلأ. ز لتسمح حائمكم وارعوا الثمرات ماوْ هن — الناس أبما — كلوا — ٥ —٠ ٠ ٤ 
الأرضتراب من العفليمة. وقدرته اض وحدانية عل الماليمة العقول لأصحاب واضحة ثدلأتل العظيم 

والحاب.لليعث أحرى ^٠ أحياء ومنهاحرحكم مماتكم، يعد وإليهاتعودون وذريته، حلقتاآدم 
موسءأا حاء الش وهعجراتتا اياتنا كل العين رأي فرعون ١رينا قد وحلالنا وعظمتنا —٧٥— ٠٦

لتحرحناأحثتتا ^ ١٥٥بالحر، واتيمه عليه، أنكر بل لوص، تجيي، يأن وأبى جيعا، بما فكدب القوث، 

؛،؟JL1مالكا وتكون سعحرك، مصر أرض من 

سنتاوبيتلث،فاحتل سحرك، بحرمثل فالتأتينلثج متعاظامتحديا: تمديده فرعون أُكا م —٩٥— ٠٨
ني؛امللناص؛ حامعآ يوما موس فاحتار أت، ولا نحن عنه لانتخلفح والكان الرمان موسأنحددآق 

الثميشروق، بعد الا'س بجتمع وأن فيه، وتتريتون نحتمعون اللي العيد يوم موعدنا فقال: 
الروية.لتتضح وارتفاعها؛ 

لحم أتى م ١لؤ١٠رة، لإحكام الئءم؛؛ إل الدعوة ووجه غاصا، موص عن فرعون فأعرض - ٦• 
الحثّد.الوعد 

الحرعن وبمامم بالهلاك، وحومهم ووعفلهم، باش دؤرمم موس حم اجتمع فلثا —٢٦— ٦١
والاحرة.الدنيا ق والخسارة باستئصالهم، العقوبة إل يودي الدي تعال، افه عل والكالب 

جعلهملهم وإغراءه فرعون بطش ولكي برآ، فتفاوضوا والزجر، الوعفد ^ا من فدعروا -،٦- ٦٣
مصرأرض من إحراجكم يريدان لساحران - وهارون موس - هدان إل فقالوا: فرعون، إشاعة يزللون 

فاحكمواالهرة، الحرة السادة أبما زالحر، المثل أنثعلباطريقتكم ويريدان للامتيلأءعيهابسحرهما، 



طهسورة 

الأمار،فتبهروا أهيب، مشهدكم ليكون صفكم؛ بإحكام تخمتكم ربوا ثم حئكم، وثئقوا مكركم، 
حصومه.علب من اليوم فار وقد 

الموائدوالأسشاطاص

قإعادة كليهإ لأن آولخدأ؛ شما كان سواء الدفن مشروعية ه وغةاسيدلإ ؤ تعال; قوله ز — ١ 
الأرض.

واسبم،.اككديج، إل يؤئيان والغرور الكبث - ٢ 

ستخدمهاالأعداءصدالدعاة.الإشاعة حرب ٣— 

الحر،يزك وصحهم السحرة، دعا فاثه فرعول دعا فكإ تعال، اف إل بالدعرة موسى عتاة ~ ٤ 
الدنيا.ق والخسارة جهنم ينثران وأنذرعم 

 ~٥ _«JLإغوائهم.من الشيطان ممفن عل يدل بالحر اهتعام؛
الشرائع•كل ل أنواعه يكل الحر نحريم ٦~ 

بحليصبميهم ئاث،بل،أثمأ^١جمائم آلزُأو^' س أثل ينتجا٧^٦أف أف ااوأينعؤبئإة مؤ 
تحماإةفلاآلآءكأو؟إفيلا هنئ ?وأُ مؤتئ مصهءخثه ؤ، هأؤجى ?ؤآ قي آم؛ محن"؛؛٠^؛^ يثو 

لوا١٥لتجأكمْ"؛بمدآj١٥(؛"مئآلثاحرحتث،أدنر•Lءّنمأإتاصعؤأئدثم ماؤ،يمنانح،ينمق 

التضثرت

معناما نحن ئلقي أُ عماك، فتلم تيدأ أن إما نقاءت ما احر ياعتزازت اوّس السحرة قال، " ٦٠
ئس،.

منيتحثل بموس فإذا وعصيهم، حيالهم فألموا أولأ، معكم ما أنتم ألقوا ت موص أجاحم "٧٦"  ٦٦
الخوف.من يثيء فأحس رعت، بتمثي أما سمحرهم هوة 

أنت،إيلث، الحر. هذا من نحم، لا وميشرأت مطتثنا موص إل برعايته تعال اض فأوحى —٩٦" ٦٨
الديإة كلها. وعصثهم حيالهم ت؛تاع اليمنى يدك ق الش عماك وألق السحرة، هؤلاء عل الغالي، 
والاخرة؟الدنيا حر وقد ، كيفحيع؛ مهيا بحرم الساحر يفوز ولا احر، هومكر افتعلوْ 
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إيءاي،م،الملأ عل وأعلتوا تعال، لد ثجدأ فحؤوا الحق، عرفوا العجزة هذه الحرة رأى ؛لثا " ٠٧ 
وموس.مارون رب العال؛ن، صئ.دتابرب قالوات 

تفقال، وهد.دهم، عليهم وأنكر الصلأل،، فرعون فغضت، الفرعوق، الثلاط الإعلان هذا هر لقد — ٧١
مايقتدبثر هذا بآ0 موسى وعل علميهم الأكاذس، لمي ثم ذللث،؟ عل أوافق أن قبل بموس أصدمحتم 

أيديكممكم واحد كل من لأقشن لإخافتهم: ثطثه أعلمن م السحر. علمهم هوالذي موس وأف سهم، 
جذيع3، جتعا 'دأعلقمحم ثم العكس-، أو المرى والرحل اليمض اليد بقطع - حلاف من وأرجلكم 

ربأم أأئ١ وأدوم، عذايا منا أشد هو من الحرة— أبما — ولتعلمن ، SUJUTوأيديكم الخل أشجار 
المال؛ن؟

الفوائدوالأساطاص

المحه؛.موسى ببما سطع التي الحق دعوه تعال الد تأييد — ١ 
الشرانع.ق السجود مشروعية ٢— 

هثلهم.لتؤخ واميه؛ أءاJارأ الطغاة اصط؛اع — ٣ 
لجنوده•قومه ليخيع اياطل، الحيل عل فرعون إصرار ٤— 
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ه1ذهآ-لثوْإئماثقضى مى قاهصماأنت ثطرد\ وخلذى هكآوتنم ماجماءى عك لن ؤأ ىؤ 
يأتمن -ثثروأبئ أكننثناعثوبراآلثاحيمح1س ئهلي1ثاؤتآ - لثمر٥ إئا»امناإرتنا أ]ونآ 

٤؛^!هأنكش لثنلأحنتا ١ ضل هد موهن-ا تايهء هممن ؤلأ.محبمت، فبما بمؤث لا جهم لئ ؤ>؛ محمما ره> 
أيتثآتزتزؤ.وكد حزآة لآيثضبمجاثدبم ئ،م.محسنشمني 

ةن؛نءملآوبم، ٢٥٤لأعمددمحغ^"فاصر-ر>تالم سجادي آُاأنم إكممحتى 
محنأوُين؛غاءعأاءدأ4ثةؤ هدئ مبمه»وتا ُو؟ثشثيمتزذآلخماعسيبم ,؛؛٥^^٠ 

نلأماجذإم' ٠^؛^ بن حلإ\ و1لثاوئ. آتن عاوؤم ظي آموامحن -ثث وو؛عنكؤ- عدئ: 
همءامنياب كثارلمن محإف مؤكا فقد عضي عليه عتلل ؤبمن غضي علكي مجل مه نعلغؤأ 

?0؟يمثحملصايمأذتJئ 
اكصذر1

UU'-UT - بالييئإ ;^: ١١الخص الايات ل ي ب، ونصيحق بعزة الخالون الحرة عليه نزئ
هلامحا،ذلك ق ولوكان موصى، يد عل تعال اطه من جاءنا الذي والإبجان الهدى عل مصلك لن حلقنا، 
وحريمهذنوبنا، لنا ليغفر باض؛ صدقنا إئتا الزائلة. الونيا الجياة هذْ ق أمرك ينقذ إنإ تريد، ما فافتل 

عصاه.طا؛المى دأيش أءلاءه، لمى ثوابا فرعون يا مئلئ، حير واف عملتاما. اض الحر 
عاصومو القيامة يوم رثه يلو ثن إنه دص: المارك قرارهم الخالون هزلأم علل ثم - U"\-U؛

ارعاناد_،،من ممح فيها، لايموت بما يمدب جهئم، ناد عقابه فإئ الكفر، عف وموته ابرائم، بارُكابه 
إقامةحنايت، ق العالية ايازل، فاله الصالحة، الأمال وعمل به، مومظ اف يلق ومن طية. حياة محيا ولا 

منثطهزحزاء العتليم ا،لقام ونلالث، أبدأ. فيها ماك؛ن؛ن وأشجارها قصورها نحت من الأبمار نجري دائمة، 
والشرك.الذنوي، دس مى 

ثمسيناء، صحراء إل ممر أرغى من ليلا إسرائيل يش يرحل أن موس إل أدحينا لقد مأ " ٧٧
وجنودهفرعون من نحم، ولا عليه، يئؤون بابا ءلرما لهم ليكون بعماك؛ البحر فاضرب القدص، ستا 

ابحر-ق الغرق، ولاقض فيذدكدكم، يلحقوكم أن 
البحرأمولج دلكى لتقتلهم، فورآ وجتودْ ه ينففرعون يقيم موص ذلك لمل ولما ^٩٧" ٧٨

عنقومه فرعول وأصل معه، ومذ موص يدرثوا أن ئل وعددهم بجحافلهم جيما فابتلعتهم غمرمحم، 
الخير.إل هداهم وما الحق، 
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قدأميناكميعقوب ذريه يا التمرة: الطاتفة تعال اش حاطب الختمرة اللحمة مده وبعد —٢٨— ٠٨ 
سناءصحراء ق الطور حيل حاب بالرسالة لتكاليمه موسى رسولكم ووعدتا العدو، مدا حيرومت، من 

الثتمساء صحراء ق عليكم وثزلنا مصر، إل الشام ز مدين من مقحة وهو لوس، اليمض لناحية اق 
تنفواولا إياْ، تنiناكم الدي الحلال الطعام من لد مما قلوا الشهي. والطثر الحلو، الطعام الكريمة: 

لذل ijhهلك• فقد غضي عله وميثتزل، وتحطي، غضي بكم فينزل الحرمات، عل ومحئد.وا أمري، 
ذللث،.عل وواظب استقام، ثم الصالحة، الأمال وعمل بافه، وصد.ق وأناب تاب لتي عفليمة مغفرة 

والأستتياطات:القوايل 

لمخالإيانيرتقمح،بالومن،ويتحديبهالطواغيت•١" 

ه.بيان وفيها (، ٠٧الأية)المرة عورة يتظرت ٢" 
الميم،•ق فرعون مرق ومكان الطور، جبل وفيها ميناء، صحراء حريهلة يتْلرت ٣— 

القمة،لأهمية التحقيق وحرف الشم بلام ه ؤؤيثناءذيمح-نآلق،مؤتمح؛، ^١^ قوله ؤ، الأية افتتاح — ٤ 
وعر.دروس من تصئتته وما 

حينأ.كان؛عل• ولو بالمر، وءاا-ْ سحانه افه نحقيؤ، ٥— 



ًلّسورة 

ر>ب,لمتمح<وص>دتإمما أمؤ، ئق أمحمحء مم قال اصجلرك ثا مهؤ 
قادأسفنا غضبنن ءو؛يهء إق مؤعئ مثح ''ؤ^؟ ئضل،ءأآككئ يعدك ين مملى فثنا قد هاقا هال 

آثمرمحِندثت تن آؤثايأ -وئشآ ؤثئا يثئكثا موعدك ثث^ثن١ «!1 ^! ١٥?ؤآ مؤعدى هأ-ثتتم يذؤم 
ؤإقثقهبمتكم ند١٢مارمماؤإ لمحُ- عجلاجندا ثهم هألئيج أشآلكيؤثقدقكهاثكد؛إش 

لأسعاأو؟هدهادئاثتحا
^ء د ثازأ ه مي محتلثمأ اليبمف ^٤٠١ ؤإن هتتريد؛ إثما ثل.عش ين 

آفعصيتثقعب ?^أألا حتبميأ ثأتتهم ما تقهك هاد ُو؟ نيى ^؛،١ نخ يخ 
ليمبميفيتتءيل يمن تمل أن حشبت ءربي،إؤا ؤلأ* لاتآخييمحق هاليبنؤم أو^؟ أنمى 

دصتتههمقت يوء يثثئؤأ دة ^^ييئ.دالبمتبقسا 
نكؤ،ؤبك ى^الهآده،ب '/ج^؟ ثثسى سؤلتؤ، وء=قثإقث هثثدي_ا أئ_رآلإيمول مث 

عليخ&؛1^1ظنكن إق.إئتهشآييى ■هتئءؤآنكز ق مهمهدا ؤإةئك لأمتثاس كمل أف آنصؤغ 
^ثة>فيآصِسماأو؟ه

التمثرت

السبما الطورت حل بجانب الوعد إل قومه سق حيت،ا اله؛ موس تعال اف يعاب "٤٨" ٨٣

قريب.عن ي لاحقون هم موسى: فأحاب الطور؟ حز إل قومك وسق العجلة، إل دفعلث، الذي 
الحيل.بالوعد الوفاء ق عر لرض إس؛ عجل دّب 
العجلبعبادة أعراهم الذي الضلال بالثامري قوملث، ١^٧ إثما اله: لوسي تعال اظه قال - ٨٠

الدهمح،•

موبخاالنسب، بعلامة منعطفا وحاطبهم والخرز، الغضسج، شديد العلور حبل من موص —فر->ع ٨٦

أمالعهد؟ فنيتم الزمن، سم أطال الهيابة؟ فيها التي التوراة بإنزال تحال اف تعدكم م قوم يا عاشا: 
الالتزامعل معكم وعدي قة>ن>وئب ربكم، من وتحط غضت، عليكم ينزل أن هذا متيحكم أردتم 

الهداة؟



حكّورة 

قومحئ من آثاما خملتا فإثا مكرمن، ئ واكن ياختيارتا، وغدك أحلقتا ما ت معتادرين ®أجابوا — ٨٧
وكذلكفيها، للحكم موس يأ؛و( أن إل الإثم، من للتخلهس فيحناما i٠فمنهم، امتعرناها إذ بمصر فرعون 

لإغوائهم.معه كان ما امري انألش 
مؤخرتهمن فتحه له جعل وإد،ا فيه، رنخ لا عجلأ الئ تللث، من الصلأل الثامري فصيغ — ٨٨

هذاالسامرىت أغوامم كإ وقالوا به، فمتى؛عضهم البقر، كخوار صوتا فيمج الهواء، ليحول ومقدمته 
لكم!يدثزْ ولر نسيه، الذي موص ؤإله إلهكم العجل 
أنيقدر ولا جوابآ، لهم يرد لا العجل أق يعلمون أفلا ت عليهم ؤيتكر القتونن، تعال افه يوح — ٨٩

يكونإلها؟فكيف نفعا، لهم بجليه أو صرآ، عنهم يلغ 
مستعطفالهم، تحدرآ الطور جبل من إليهم موص عودة قيل من القهء هارون لهم قال لقد واف — ٩ ٠ 
الرحندبكم ول0 - الكافر من منكم الومن ليظهر العجل؛ بمدا ديتكم ل ابجتم إثا قوم يا التسبه: بنداء 

الحق.ق أمرى دأؤليعوا العبادة، فاسعوبيرل لاءيرِْ، وحده 
حصالعجل عبادة عل مقيم؛ن سمر وقالوات وحالفوه، حدلوْ العجل بعبادة ال٠جي^ن لكن — ٩١

الخلورإجل من موص إليتا يرجع 
عاتبامارون أحيه بلحية لث، وأم؛شد.ة، فغض، العجل، بعباد القفوفوجئ موص رحع -ولما —٣٩ ٩ ٢ 
فيانبي، ألا دينهم، 'م، انحرفواإذ المشركغ، هؤلاء ريع مى متعك ما هارون يا عليهم: ومكرآ عليه 

أمري؟أنئتحي أرذمتر أم إليلثخ، عهدثر 
عئ،غضبا رأمحي، بشعر ولا ءسكا؛لخض،، لا أْي، يابن، يه: الغبنداء ومستععلفآ معتدرآ فآجابه — ٩ ٤ 
حكمي،تتمملر ولي ذللئ،، عل فتلومتي بيتهم، قتال فيقع هؤلاء، أريع أن حشيت، إم، أمرك، أعصى لر فإل 

فيهم•
الشرير؟وصبالثخ الخطتد يأنم، فا قاتلا: ؤثزذعه تيمحْ الضلال، الثامري إل نزيه م ث- 

معفهلرخئها الرسول، أثر من، شينا فقيضمتج يمروْ، 1إ ما تئزت، النكراء: بجريمته الئامريمعرفا قال 
الرسولرؤية j( الئامري يكدن، وقد - الأمر هدا نفي ل ريثئ، التزيغ، ذللث، ومثل، - العجل، لصع الئ 

التالية.الأية ؤ، كإ الدارين ؤ، عدابه مصثرْ إى بل تاب،، أثه ^كر ولي ثقة، وغر ومنيل صال لأيه جبحيل، 
ينبدكأن الدنيا الخياة ن، عقوبة جزاءك فإل فاذهب، قاكلأ: ورجره امري، ايالقنقوك موص فآقمى — ٩٧
موعدآللعداربهللثخ وإى أحدمنهم، ولايمستي الاس، من أحدآ لاأممي وتقول: وحدك، ؤيركوك الناس، 

-٦٢



طهسورة 

لذرؤو4ثم يالغار، ئلموقث واه عيادته، عل واظتش الذي معيودك إل وانثلر تعال، افه ؤئلقه لن لآ-خرة اق 
ثيء.ائر0 من ولايض الحر، ل رمادأيدران 

الفوائدوالاجاطات:

الوعد.إحلافح وذم العجالة، دم — ١ 

الاس.انحراف ق وأثرها الشيهنان، حهلورةئرغامحت، بيان — ٢ 

فيه.وقعوا ما حْلر ييان وقومه؛ امري لنموسى حوار ٣— 

الخريمة.بتر إذا وعزله النهم، إل اُبمربمة ب من التحقمح، 
تعال.اف دون من ميد الش والأصنام الأشياء إتلاف وجوي، ٥— 
يستجيبوا.م آم الخاؤلبون اصتجاب، سواء ايكر عن والنهي بالعروق بالأمر القيام وجوب ٦— 
المامريدعبم•؛العجل•مهمّم،ْع حرم ٧" 

فهولر،عنلتئءه مؤعدا لك وإد< لأيثتاس هئ، أن ؤ،آذثيوة أش هك؛ ؤ ت *قوله عاشورت ابن قال، ٨— 
الأسافه سالبه أي: اس، ملا مول،ث أن حياته ق حظه فجعل والأحرة، الدنيا ل به اض عامه ب،ا إخبار 
الناس،،.متباعداعن فأصح وئوحشا، ووسواسا هوسا به فعوضه الإنسان، طح فج اللءي 

(.١٧٠; ١٦)اكم.رواضر; 

نانمحه،ِتىأه ؤإكتأإيتجُ 
حييهيتجيل"وأ آكتنت منم محل ؤئث» عنه أعنمحى مى ذْكرا لد، من ءايثمح، ة مد 

يتءحتمتويك<^^ثزمحذئا بجءبثح جلا.٠ ف-محوعءكاتمآهنمح 
لدقنإلأيرثا.'هيموث،أظهلمشثةيان ^^٠١^^٠٢^^١

النفر:

الأشياءمن ثيء كل وبغ هو، إلا بحق معبود لا الذي هواض إلهكم إثا لقومه: موسى قال، ثم ~ ٩٨
عنأ.

الأخبارمن عليلثإ مص وفرعون، موسى قصة ~ اليمب أبما ~ عليك، قصصنا مثل،ا — ١ ٠ ١ — ٩٩
ولرعنه، أعرض مى يتدٌكر• لتي وهوذكرى قرآنا، عندنا من ءدلئ، أنزلتا وقد السامة، للأمم العثليمة 

الدست،ذللث، وبض جهنم. بنار الإثم لهذا ا-بمزاء فج خال-ين كثرأ، إثا القيامة يوم محمل فإله به يصد-د، 
•أجله من بتدبون الذي الكبثد 

-٦٣ -
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قالجرائم كار ارتكوا الذين يتجمع لبث، الثانية الصيحة القرن ل اللث يتح يوم " ١٠٣"١ ٠ ٢ 
منسهم يتسارون رأوا، ما وهول الرمإ من أجسامهم لون تغر ئد زرق وهم الُصم،، اليوم ^، ١٥

أيام.الدنياإلاعثرة الحياة ق لشم U هاتالن: الهلع شدة 
واسأ.إلايوما لشم ما أعلمهم: يقول حين بينهم فيا يقولون يا أعلم نحن - ١ ٠ ٤ 

اكواثدوالأساطات:

لذلك،.وتاوى<ره ثيء، بكل علمه عة لالميولبحق؛ تعال اف بتوحيد العجل عبدة عل الرد ~ ١ 
هؤينلث،هتوكيدلضؤءايثلءا دةولهت محليا• محاط آتيناك أي: للتعفليم، ه تك،رؤذ»عكئا ٢— 
ءيادْاا.محر ؟٦١ ذحءس اش، عند ءذزونة كانت عهلية بأثه القرآن بشأن وتنويه 
المقلم.القرآن أحكام تركوا الدين الممار مصر ءا٠ية بيان ٣- 

الحشر.عند الكفار صفات بيان ~ ٤ 

ُأو^؟لأنمقافهاعؤحاا مذطاه1طصشطنذسغا رف ^، ٠٥يسثاوارث،عنلإافي وؤ 
هنثاأوأره ^نتاقلأجتفيلأيتح ممنلأ؛ئاين ثنيذ ؤ؟ ؤلأآمتا 

ولاوم1ِءلمهلم إلاعب مأت_مابن اوآ " ؛؛jVالرءسويبجيىلد» *سأذدالث يو٠ينيلأممع١ئعهللأ 
ثنبممل وش .٢ ثللما خمل تق خنك ؤقد موو لاص اومْ ؤبمت ؤ؟ 

منتثثتايي علييا ^٠١^١ آننكه ولأم،نثا نثن آلصتلجت،ت، 

ط,زشزتؤنقثو؟هضئئممكث 
الشس؛،ر.

كالرمل،يمتتها رب إة لهم: فقل القيامة، يوم الجبال حال عن ~ الني ابما ~ ألونل—٠ يي~ ١ ' "٧  ١٠٠
ولاانخفاضا فيها ترى لا بماء، ولا فيها نيات لا متؤية أرصا فيتركها فثدروما، الرياح عليها يرسل ثم 

ارتفاعا'.

صراعاالحشر لأرضن يدعوهم الذي اممه داعي صومثؤ ارتا'ص يؤع القيامة يوم ول له*اّ"*ااس 
أووئعحفيا، إلاصوتا مع فلاتميحانه، للرحمن هنئه الحلاتق أصوات ومكشت، أحد. منهم يتخلف لا 

ل،يشح أن ق الرحمن له أذن لمذ إلا أحدأ الشفاعة لاتتح النوم ذللثح ق نحوالحشر. ثنيها ق الأقدام 
٤-



ط،سورة 

ولاوالآحرة، ألينا أمور من حافية عليه نحفى محلا الخلائق، أحوال، اثئه يعلم الشاغ، شفاعة لأحله ورصي 
صيحاته.عيا يه حلقه محيهل 

خروقد عباده، تدبير عل القائم يموتر، لا الذي للم الخلوقامحت، وجوه وحصتئ، —  ١١٢—١١١
عيرمن يعاقب بأن عناف، فلا بربه، مصدق، وهو الصالحة الأءء^ل، يعمل دس سبحانه. باش أشرك مى 

حنانه.من نقصا عناق ولا ذنب، 

زأساليب، عدة فيه وبثنا فصيحة، عربية بلغة القرآن مدا أنزلنا القصص من يكز ما إنرال، ومثل — ١ "ا١ 

.-٦١يعتبرون موعثلة القرآن ^ا لهم أوتجدُث، والعاصي، الكفر يتقوا كي نحويفا؛ الوعيد 
حقوفعله حق، وتصؤؤه يشاء، ه كيفحلقه ق يتصرف الن.ي الحق المللث، وثمدسى اش، فتنره — ١ ١ ٤ 

تلاوته،من يفرغ حتى إليه استمع بل القرآن، حمجيل يقرتلث، حض القرآن بقراءة ولاتتعجل، حق،، وكلامه 
غاتص.ما إل علما ندق رب يا اش؛ وادعوا 
للتاؤمح، ثنيه' إقدكث شمت أن مؤ، بن آلمنءابن ثاجز<  ٦٤٠ؤ ت تعال قوله  ٠٠ت الغسميض، الشيح قال 

علحزصه شدة من ه، معه قالها آيه جميل قال كلط بالوحي حميل حاءه إذا ٠ الخم، كان ه ؤيا يذق 
أنأمره بل ■جيميل، مع القرآن بقراءة العجلة عن فنهاه ينبغي، ما إل الأية هده ق اش فأرشده القرآن؛ حققي 

إليهالشار المنى وهدا حققته. له يبمر اض فال ذرلث،، هوبعد يقروْ ثم يتتهي،، حش جمريل لقراءة ينصت، 

دء.إفعقناؤلأءكم-لثاهبمق القيامة: ق كقوله الوضع هذا غثر ؤ، اف أوضحه الأية هذه ؤ، 
[«.—٩١ ١٦تالماْة: ه يمإ0ءقناتاثق ثمحعهُدفياثثماألآ^أاؤدامأثه^قعمحر»ادٌأ

والاسساطات،:الفوائد 

علمحيم ى الغ. هو فالممت، مهيج،، ، الوقفأى إلا وفزعاما، القيامة أهوال، مع ، الوقفمهابة — ١ 
الخلائق.

للموبن.الشتامة تقرير " ٢ 

والعدل.بالاحلمقتان الصا-لحان بشرى 

مأحكامه.والمحمل وههمه، لتدبره القرآن؛ ئراءة ق التأف وجوب ~ ٤ 
والمعادة.الهداية من هيه لما المحلم لزيادة الدعاء وجوب — ٥ 

عل^، ١٠١١وأن محصوص اّتعجال، عنه النم أف إل يشتر ه •تا ف.دذ< لبيا ^j^i، جلة عهلف ~ ٦ 
الزيادةبوال، له بالأذن يرضه الذي التعجل عن ئهه أتح إذ ه؛ الخم، ْع للمكن وب - محمود الاستعجال 

العلم.من 
-٦٠-
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آنجدؤأؤيث أو؟  UjLc■لدء يد منث1لسئئإ ؛>؛ ٥١٥ؤ

مسوسك>إهإب ذْنءى ؤلأ ٥-^ ائو؟وأىكثن*ةل-مؤأ ؤث*همئ ٥؛^ محهمع ''و؟،إ0لكآلا هئثق 
٤؛^هدت ذيا هٍكلأ ?ور لأع رممي آقهف تجتؤ ع كع١دم ؟< ١٥إؤوآفتثن 

فثابرتدمح احنيثه ثم أؤ^^؟ ذذوك؛< ردهُ ءادم همعصئ الخني هميها ين علمما بمنيمان ؤحلمما ّوماتهما 
ثنهدمح، تى اآبئثٍج هإثا حمرؤ تص بتئألإ' جمعا منهثظ آهث-ا هال ?ؤ؟ همهدئ عقه 

بمومحالآدثفي،.ه
اكفرت

لهنجد ولر وصيتا، وني الشٍهلان فآغواه الشجرة، من يأكل ألا اله آدم وصينا لقد ئإ — ١ ١ ٥ 
ذلك.عل صرآ 

فأطاعواله، تكريا لائم يجدوا أن الملائكة أمر حن لأدم افه تكريم ~ الرسول، أتيا ~ واذكر " ١١٦
الجود.عن امنح إلاإبليس، كلهم وسجدوا افه 

سبيافيكوذ تطيعاْ فلا ولحواء، للئ، العداوة شديد إبليس إن له; فقلتا آدم وح1برنا — ١ ١ —٩  ١١٧
لكوإة ئنرمح،، فلا تيس وأن ضح، فلا تآم، أن لك إف الرزمحا- ي، طلق فتشقى ابنة، من لإحراجكٍا 
الشمس.حؤ ولايصييلثؤ ابنة، هذه ق ألاتعطش 

مىشجرة إل أرثدك هل ت فقال، لائم، يوسوس قام التكريم ذلك الشيمتان رأى هلئا — ١٢١—١٢٠
أمن،ناصح إيه لهها وأقم ذللث،، عل وألإ الدائم؟ الللئ، ونال، يئث،، ولم الخالدين من صار منها أكل 

يلصقانفأحدا ذللثه، اءهما فعورامإ، لهإ ففتهرتر عنها، اطه ماهما الش الشجرة من فأكلا فخدعهط، 
الجثة.الخلدق فأحطأطريق ربه، أمر ادم؛ذللث، وحالف، لترالعورة. الجنة غجر أوراهم، ؛عخس 

وزوجهوحيره الحق، إل وهداه فاصطفاه عليه، فتاي، التوبة، تعليم ريه من ادم نمثلش — ١ —٣١٢  ١٢٢
،•٢۵٠مع؛بعمكم يتعادمح، لد-ر،، ْع جيعا الأرض، إل الجنت من ائزلأ لجات فقال أحرمح،، مرة إبلسن من 
j،يشقك، ولا الدنيا، ل مل فلا عني ١١٥؛هداتم( اسع فمن لهدايتكم، والرسل الكشي، متي حاءكم فان 

١لآحرة؛العقاب،.

والاسساطات،!الفوايد 

وذريته.اله لائم العاصي ترين ق الئيهلان عداوة شدة بيان ١— 





طعصورة 

والاماطات:الفوائد 

الآ-محرة.ق العمى ؤيورث الدنيا، الخياة ق والقلق الصنم يورث تعال اف أحكام عن الإعراض ~ ١ 
الأمة.الأمم بملاك الامحاظ وجوب ٢- 
حلقه.من يالعماة المذاب يعجل ألا تعال اف رحة من ٣"" 

تقديروأن احت؛اكات،، ثلاثة لها أن الأية ظر س ضر »وىد ١(: ٢ )٤ الأية ز عاشور ابن ئال - ٤ 
أتتالث،كيلك قال وارثالث،ت الثاق وتقدير رحتنا. من نمصيه أي• وثناه، أعمى القيامة يوم وتحشره ت الأول 

.٢( ٠ ١ / ١ ٦ التحريروالتتؤيرت ا،.) أعمى وكنثر نشى اليوم قكذلك عتها، وعميته فشيتها، أياتثا 

مئتمن،هآض مؤا ومحل آلثميى مزثلك بحتدرش ةصزعكماعئد،وميخ 
ذمتممرثتْثلجْالثئا متمم هءآرؤيبما مآ ويتُثمث0 طلتامح،ثوارئق،ووا 

عئنريمح،وآكثثبجا لأمثهث الصاوؤ وأمرسق< و؟ كدنأش - تغث، ثينف، نه 
ولوأما?وأ آمحر_ق آيقمحم، ؤ، مآ نة ئبعم ءأيلم ليي من يأت؛ن-اثاينِ * ypؤثاؤأ لكموئ 

نذلآن يتؤ، ين ءايننلك ثنى رسولا إدا شنت لتالؤأيبما ^4، تن دعاد١م٠ أهأثكتهم 
ه.ر آلتؤى ^^^<سىضث،آكزه هربمثؤأ تقنس ؤزعظذ ؤمحننتث.؟ 

التفر؛

الايامت،ق كريمة ويثريايت، حكيمة، بتوجيهات ؤووأمته محمدأ رسوله تعال افه يرشد —  ١٣١—١٣٠
صلاهل سبحانه بحمده القرون السح عل وواظن، \دووض•! افتراءات عل فاصم التالية: الثلاث 

بإمتعجأ الظر يدم ولا تعال، اف عند يرصيك ما لتتال والغرب؛ الفلهر وصلاة والعشاء والعصر الفجر 
ذلكمن حثي الأحره ق ربك وررمح، ابتلاء. انمتاء هذا ق فان وأموالها، الدنيا نية من الاس يدي أق 

دأذدم•
نحنوأهلك، نفسك ترزق أن ت5لئائ، لا عليها، وداوم واصر بالصلاة، بيتك أهل وأمز —  ١٣٢
التقوى.لأهل اُبمثة دمٍ، الأحره، ؤب الحموية والعاقبة حيعآ، نرزقكم 
لهم:وموبخا عليهم متكرأ اف ويرد صدقه؟ عل تدل بمعجزة محمد يأتينا هلا الئركون: وقال — ١  ٣٣

الخهم،؟من السابقة الكتب، ؤب لما الصدق الكرى، العجزة بالقرأن يكتفوا أوم 

 -٨;





الأنيياءمحورة 

الزول:مكية.

الإسراء.سورة فضل ل ذغرْ مدم الورة! فضل 

القاصد:

وأهوالها.والقيامة اب وا-لحوالبعث وارر'سالة بالتوحيد الإسلامية العميدة تقرير ~ ١ 

وصرهمومرهم.جهادالأنبياء، بيان — ٢ 

تعال.ه الوحدانية عل الكونية الثلواهر أدلة - ٣ 

١^١^١^بمب 

ريهمذءكمثن تن ما؟يهم ٢٥٠عمثؤتعهرن ؤ، ^٢ ■ءساب4تا لاقايى ئتب آؤ 
٥؛؛؛^شوزه ظدئإمل آلقمكا٢لتي محأسى محثهم يجئن ٥" جميف ثجم قندماإلااسثثزْ 

ؤئووأمحلإنءيى فيآلت_ثاه آمو  ٣٥يؤ، و ١٥؟ ٥١ثص/ذمح ثأئز تئمظم 
ًكثآفيسل؛0؟ آلشخا'يو 

ُأه٢'^^، 
الم.\ر.

وأحواله،أهواله عن غافلون وهم والثواب، العقاب لنيل أمالهم؛ عل الناس حاب ومت، محربر ~ ١ 
الدنيا.بملاذ مشغلون 

به.يخرون وهم اصتمعوْ إلا متجث.دئزوله، تعال اش س القرآن من ء مي الكفار يأق ما ~ ٢ 
إلامحمد ما بقولهم: واقترانهم عداومم إصرار ق وبالغوا قو، النير يه جاءهم عئا قلوبمم غافله ٣— 

وأنتمثئعوته فكيف معم، القرآن س به جاء ما ؤإف نبيا؟ يكون فكيف، عنكم، له مزية لا مثلكم بشر 
مححر؟إأمحه تعرفون 

ولالسموامحت، نر قيل هول، كل يعلم ربير لهم: مهددآ عليهم زد الافتراء ^ا جو النير يغ ولما — ٤ 
بأحوالكم.العليم لأقوالكم، مح وهوالالأرصسر، 
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أحلامأخلاط يعضهم: فقال مضطربة، أئوالأ الخم،. به جاء فيا الشركون( الدجالوو< قال بل ٠"٦~ 
قولأبعضهم وقال له، صحة ولا ه نفمن القرآن اختلق محتد بل آخرت قولا آحردي، وقال لها• حقيقة لا 

الممحابقونالرسل أرسل كا مشاهدة بمعجزة فليأتنا صادقا كان فان ثاعر، هو يل سق: لما محالفا آخر 
أنيياتهمعل اقترحوا الدين القرتم( أهل صدق ما والسلام، الصلاة عليهم وعيسى وصالح كمومى 

لورأيها؟؛الأتان أةمد3،هؤلاء بلَقدبوافأهلكهماش، مشركيمكة، العجرامحت،قبل 
والأمشاطات:الفوائد 

غرابةمن فيه ئا الافتتاح؛ ق بدح أسلوب ه ؤآثمم،حابيجثاثهتم تعال: بقوله الكلام افتتاح - ١ 
علالرؤع وإدخال الأسلوب، 

القيامة.يوم اقتراب عند ولأس،ا الأخر، لليوم العمل عن، الغافلغ، ذم ٢" 
الخامحلية.مند جدورها ممتد الحق أهل صد الإشاعة حرب ٣" 
الدمار.الكن.؛ة الأمم مصر ٤~ 
أي:إليه، الأمر إبلاغ لعض الخاشي، فعل عف الأمر لأم ءدخلتؤ )٠(: الأية j عاشور ابن قال ٠- 
أي:ؤيأتتاه صمثر من الحال موصع ق ؤحكثآملآلأوئ،ه قوله: ز والتشبيه باية، ائتنا له: فقولوا 

الة(ا.الر،معش به والشبه ذايت،، والشبه الأولغ،، رسالة رسالته يشبه يأق( حغ، البشر هذا كون حالة 
)التحريرواضر;؟ا/أ؛(.
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وشضاثو؟حروعوأ\قتدِ عوط و،مح\ ياهطؤنأقعام 
منة،و>ىوجأصثآ ح؛امينآئسثاا'مبم

'ث^^؛'تنياؤكيؤن هم بأسناإذا فلناأ-حسوإ ُأو^أ' ذوماءا-حمخئ^ا بمدها ؤأنشأنا طاللة نرد_اتكاتت 
محق،ؤ\ 0 حئم-ظن' مي هز' تآ نأتيثتأه وقمح؛ لا 

أوأهحهيداشدن حى دغؤيثهم يهف ماثاك و؟ 
التمثرت

U -A-U  الكدبون آبما - فاسألوا ْلأتك؛ن، لا الشر من رسلا إلا - الرسول أثبما - ملك أوسيا-

للشر،مغايرأ حلقا الأنبياء جعلتا وما ذللث،، تعلمون لا كتتم إن والإنجيل، داكوراة بالقرآن العلم أهل 
يموتون.لا الدنيا ق محليين يكونوا ول؛ ولايشربون، لايأكلون كاللاثكة 

بالكفر.هم أنشعل ايرمح، وأهلكتا والنجاة، بالتمر وأتباعهم لين اامرمالوعد أتجزنا ئم — ٩ 
عملتم؛ٍافيه،إن وفخركم سنيكم فه العفليم، القرأن ^ا— أبماالعباد — لمدأنزلتاإليكم واش — ١ ٠ 
الخق؟ادٍاع تعقلون أفلا 

وأنشأنااف، 'قمرهم؛اياُت، بب<بوغثرهم؛ هم أنقءألموا الذين البلدان أهل من كثثرآ وأهلكنا " ١١
أحرى.أمة بعدهم 

إلوعودوا مربوا، لا لهم. فيقال بمربون، هم إذا نزوله وتيئتوا ءغ.ا؛تا، ارذلالون رأى فلئا ~ ١٣—١  ١٢
منلكم جرى عثا تسألوا كي الفخمة؛ اكتكم ممحإل الدنيا، ل  ١٢مئممسين؛كتتم الي والشهواُ—٠ الثعم 

تبمم•التهفم !،باب ٢٠وهذا الأهوال. 
حشالتنفجغ هذا ينددون زالوا فيا نا. لأنفءلالان كثا إسا دمارنا، يا شبمن.' فماحوا — ١ —ه ١ ٤ 

فيهم.ولاحياة لاحرالث الحموي، كالزنع قتاتا وجعلناهم بالعذاب،، أهلكناهم 
والأتياطاصالفوائد 

ه.ورسالته الأم؛ن الغم بقرية تمرير ~ ١ 
به.عمل إذا والكرامة، العزة ممبحدر الكريم القرآن —  ١٢

العلم.فملأهل بيان ٣- 
بالحق.الكد.؛ة الأمم ممثر بيان — ٤ 
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والقدير•احتباك، ه ئثاء هممن ؤ ت تعال قوله ق ايتقيل يصيغة ُُالإديان عاشور" ابن قال ٠" 
يومالكديثن من لأف يومتوا، لأن فم لأْيل وُهمو متكم، نشاء وثن رسولنا وتنحى شئا، ومن ئنمحساهم 

الاحتصار.هنات يالاحتثاك والراد (.  ١٧/ ١ ٧ واكتهميرت )التحرير ٠ مكة® قع يوم إل يعد فيا امنوا ْن الأية هدْ نزول 

ماعل تدخل وهي ا-بمض، ليان ه هممز ^^٠ تعادت قوله ل ^ قن ®حرف عاشور: ابن مال - ٦ 
١(.٩ م\ا/ )اكحريرواكرر: كمه«. ؤ ساتمييزلإحام وهي الميز، ض مف 

لدئاإنمن ثتحد٤^١ أي( نوأردثأ ^l،_؛؛j، وماأينإنا ؤآلأيى لسماء ماحلمتا١ ؤؤ 
آلؤيدمتاههمق.'ناميهز لإدا منفمرؤآممفيمدثغدُ بز >ءقناشهت 

يسمحنأ©؟ متتيميف ولا نيله ص ذئ ؤثق وأمح؛تي آلتموت ؤة 3>قثش 
ةاِتةإلأهء'تالآئمحممحن0ئنلأا 0؟ \ؤذ;أواثلأفممن 

وهميتثاؤذكت?©؟آوِآمحذمحإمعز صبممن؛©؟لادتئزهما رنآلإنج،صا 
اأسدهم؛*iU 0أإو ضووثس دكرش مهنكوفسا ث\أج مزدؤندء 

مثمصنون.ه
الممسثر:

الخلقهذا ق ؤإيها نما، ولا عيثا، بينها وما انمح والأرمن انمح موامت، الحلفنا وما ~ ١ —٧ ١ ٦ 
كناإن عنيتا مى لانحدتاْ الحال والتهدير الفرض سيل عل لهوآ شمحد أن أردنا لو للعباد، ومناغ عبرة 

واللهو.انمث، مما القصي، يكون أن يمكن ولا دائأ، منكم بمرأى والأرض موايته فالقاعين، 
ماوالبيان والعلم الحق من ينزل اف فال الباطل، ؤإبطال الحق ئكمل؛إحقا3، انه تعال اف محي — ١ ٨ 
مما— الكمار أقبما — الهميل ولكم تالف، فان هو فإذا بهللاته، أحد لكل ويبين فيضمحل، الياطل يدمغ 

دكئ.؛ون.
يستنكفونلا اللائكة من ءناوْ ومي السح، والأرمن السح السموائت، ق من ملك وف ٢— ٠ — ١ ٩ 

وئوهف.\و0ثط\ع ليلاوتبمارأدون والتنزيه والدكر بالتسبيح ينهجون منها، ولايملون صبحانه، عبادته عن 
زلوكان الموتى، إحياء عف تقدر لا أصناما يعبدون الذين الشركن عف تعال افه ئكر ي ١

ربوتقدس، اف تنزه التدبثر، لاحتلأف، كاك الكون تفيام لثتي تعال افه غبمر آلهة والأرض ارسموامحت، 
المشركون.هؤلاء يفترى عئا العظيم العرش 
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لأممفثسألون، العياد وأما ثيء، كل مالك لأيه يفعل، عئا تأل لا أيه سحاته عظمته ومن " ٢٣
تعال.فه 

اعيزواهل ت توسخهم ق وميالنة لشرك، لحريمة - استعظاما التركز؛ عل الإنكار تعال افه يآكرر — ٢٤
فيسثدعون، ما عل والديل بالخجة ايول لهم: الشي أبما قل واكعفليم؟ للعبادة تملح اممه دون من آلهة 

قتعال اش حمح، يعلمون لا أكثرمم بل افترائكم، عل دليل السابقة والكتب معي الذي القرآن ذا هل 
وأهله.الخؤ عن م،مصون فهم توحيده، 

والاسساطاصالفوايل 

والأرصى.اد،اء بخالق الربوبية توحيد تقرير — ١ 

وحدْ.تعال افه يبر والأرض موات الق مى كل ٢— 
الكون.هدا خش الذي تعال النه وحدانية عف شامل وحركته الكون أمي — ٣ 

والدليل.بالخوار الثركن عف الحجة إقامة ٤- 

زةاأوأاءتأ?0 ثن صائنوكي 

يتنلوذك<. أثمو_لامثؤثد, حيبجك همثثاد ^-أث4حتمُبز، القتق 
مئغقؤزأو؟ح.ث.اتهء. - تى ؤمم آيبمتئ دن إلا تهتب' عم أد  Oijما بمالم ''0؟ 
.ه^^^^٠ زيىلدهمح،ثمءقس ينم بمل، وش 

اكمسجرت

فاحلمواافه، إلا بحق معبود لا أثه إليه أوحيتا إلا رسول من — الرسول أبما — ملك بعثتا وما — ٢ ٥ 
وحده.له العبادة 

عنوتعال سبحانه افه! اللأتكة؛نايت، أف زعموا الدين الشركن مقاهة عن تعال افه عنبر -٧٢- ٢٦

الالعياعق، غاية ق لأئبمم عالية؛ منازل ق عنده مكؤمون بأئبمم اللائكة وصم، عن وأخبر الكثار، تولهم 
مهليحون.ممتثلون بأمره وهم ألحم، لكال تعال؛ الذ يقول حتى ئولأ يقولون 

القيامةيوم يشفعون ولا التقبل، ي عاملون هم وما عملوا، وما اللاثكة أحوال افم يعلم — ٢ —٩ ٢ ٨ 
اممهغبر إله إي منهم مل وثن خانقون. ■تدئون افه خوف من وهم الزمتتن، من عتهم الذ رصي لثن إلا 

الخقوقا-وثملى قللم، مى الشديدثجزتم، ا-بمزاء ذللث، مثل جهنم• نار عقوبته اف، رحة العيدعن فدللث، 
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والأمتناهلأت1الموائد 

تعال.ف المودية توحيد إل الرٌل دعوة وحده — ١ 

ف،اياطلهم بيان من مغ ةال،ا أخرى، قمة عل الياطالة أهوالهم من نمة عاشور:»عطف ابن قال — ٢ 
(.٣٧/ ١ ٧ )الحريرواكؤير وس<<. انحذ اف أن وهواعتمادهم آخر، باطل بيان إل انتقل آلهة اش لئن من انحلوا 

لالمؤومت،ن.الثماعة تقرير ٣" 

تئذاًكائنا ذص \كص وَهين حمؤ 
لمثهمثثلأ فجاحأ فبما د؛هعاكا بهم ئيث أن ي أؤأؤتبمعتا يقنؤية أثلا عأ 

طقآقتل\ؤى أأج^أُؤمو محعمصؤن عنءايثما ؤهم ءتفوخل1 مثفا ١لسا■٠ ؤتبمملتا بمتدؤن 
عشأتت أدإهث وماجمتام^وآقروصمن. 

ظنلآثاس0نإذا
وه_مذهغريذ^كرءايهكم > ثخذؤيلكقإلأهزيإأهتداآليكءدءكمريِأإرذ را(اكآلين 

وبتمحمحى-^3،^منقمر،عأحفيسؤ،ةأءاتتيملأممحلورن.> أو؟ آربنقأهم'ًكبجقذتك 
ؤحوههمعن -ؤسيزلايكشك^- لونا.مآشذىورعأ ^ىتمِص^تدتيك^ هنناآمع«دإن مئ 

ختوبمتض.
؛©؟هج.شكثوئِ ة ردها 

الفر٠

كانتاوالأرض الموات أن يعفوا أؤم : الكونبنبالأيات يسعوا 1ا ١^^، الكمار تعال اف ^ - ٣• 
بمدهيمدقون أفلا للحياة، وسا الأحياء كل أصل الماء وجعلنا بينهإ. فقمنا ؛;؛As_L ،،jواحد.آ«شيثا 

اف؟وحدانية عل ئد.ل، الش المشاهدة الأيات 

سرهمق بما ليهتدوا واسعة؛ طرفا فيها وجعلتا لسها، شامحن جالأ الأرض ؤ، ء.جعلتا —٢٣— ١٣ 
هْوالكمار القياحلن. واحتراق المومحل، من محموظا للأرض مقفا الدنيا الهاء وحعيا لممالخهم، 

فيها•يتفآكرون ولا لايالون، الرئية الأياي—٠ 
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مدارق بجري منه،ا كل والقمر، الشمس وآ؛سه،ا والنهار الليل حلق الذي هو بحانه وافه " ٣٣
كلهاالشمس فلك، ز -دور الش والكواكب يثللامه، اللمل طللها التي امواكب كل وكيلك به، خاص 

٠متتامحقة بحركة تدور 

مت،إذا فهل مومتط، غثر من الدائم الماء — الرسول، أبما — قالك، الشر لأحدمن جعلنا وما — —٠٣ ٤٣ 
القيوم،الحي إلا يدوم ولا الدنيا، ز محتمون نقص كل وا-بمواب>ت الحياة؟ مدْ ز يعدك متحلدون 

لاحا>>_،.تعودون ؤإلينا وشكركم، صركم لنرى والنعم؛ يا،لمام، وتختبركم 
أهدايقولهم: عليلث، ؤينكزون للحرية، مئارآ إلا يتحدونك، ما — الغي أبما — الكمار رأك ؤإذا —  ٣٦

الرخمن.اطه يكز إذا أمممتكدبون والحال، الذييعيسؤآلهتكم؟ 
فأندرهمالعياب،، مخن كئار استعجل وقد الأشياء، من ممرآ يستعجل عجولا الإنسان حلى — ٣٧

أوانه.قبل الأمر فلايتعجلوا العموبة، ثرحم ّبأئه اف 
المؤمنون؟أيبما قولكم، ق صادقن كتم إن العقاب نزول، وقت، متى قولهم: عجلتهم ؤمن - ٣٨
عنولا النار وجومهم عن ي»تءوا أن يقدرون لا ح؛ن العياب أهوال، التكمار مولأء لوعرف - ٣٩

بيم-المحيعل العياب ذس من لهم ناصر ولا ظهورهم، 
ينهلون•ولا عنهم، صرفها عل فلايهدرون فتدهشهم، فجاء العياب اعة تأتيهم يل — ٤ ٠ 

والأستنباطات،أالفوائد 

•الكون بدء ؤ، الكب،ر الانفجار نفلرية إل الإثارة ١— 

ماء.من المخلوقات حلق حقيقة إل الإثارة ٢— 

•دايتمل الاممح، ق الماء مض نحلق كلها الأشياء أن بيان ٣( الأية)٠ ي ٣- 
الأرض،ؤ، ورموها ابسال، صورة ويتخلر: الأرض. استقرار ق الحبال، فانية حقيقة إل الإشارة — ٤ 

الملحق.و كا 

،اء•المح؛، الرمؤع بالقفخ الأرض حفتل حقيقة إل الإثارة ٠- 
الواصلةالثمية الهلاةة كمية يض معمد توازن ®يوجل- علي: السل،ان د-داود المالكي لم ١٠القال، ٦— 

إل،الحرارية الطاقة إشعاع إءاد.ة وبين وسطحها، الحوي الأرض غلاف ل الحاصل التسخن وين إلما، 
لديمومةتعال منه المحسوب ويالمدر الناسية يالحا-وح دافتة الأرصى بمفغل التوازن هذا إن ثانية. مرة القضاء 

ولتجمديثحئيارآ سثأ الأشياء جج لاحترمت، الخوي الغلاف من المحفوظ قس الهذا ولولا عليها.. الحياة 
١(.ص٧١ )ا.-رادالكونفيامأن، ليلأ«. البرد من 
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والحران.اوكواكب وجيع والضر الشص حركة إل الإشارة ٧- 

القدارْ j ضها م والقمر، الشمس جريان م اسمرار عن متئلأ إخار الأيت)٣٣( ل ٨- 
الثاعة.قيام حش عنه محيي 

الشمسأمام محورها حول لورما منها متتظمةا حركات عدة للأرمحس أن الثايتة الكون حقائق من ~ ٩ 
منكل قبائل مائل يمحور الشمس حول مدارها ق دحربما والنهار، الليل بواصعلتها سائل داكي 

المائة إل محر مراكز حول الجرة وْع للمجرة، مركز حول الشص مع وحركتها والأعوام، الفصول 
(.٢٧٦-٢٥٩اكضءاتاتجار، زغلول ام؛مسىوو القرآن ل الأرض : اسم الإسار )اياُت، الد. إلا يعلمها 

الدنيا،امر التزمي إل إشارة ذلك، ول الحقيقة. هدْ تشملهم البشر جيع وأن الومت،، حقيقة بءان ~١ 
والإدارةإل.الةالخالودفيالآحرْ.

فقط.يالشر وليس والشر، بالخثر يكون "الأحمال ١ ١ 

وئالدنيا، ل عئرته مها محالة، لا الوُت، ذائقة نفس كل أن متشلأ إخار ( )٠٣الأيت -ل ١٢
محرأئتثلب الأحوال بأف أخر متقبلمآ إخبار وفيها وميا• أمرأ ، بالتكاليفابتلاء إلا الحياة ق وجودها 

الثاعة.قيام حتى الحال هدْ عل متم؛ وهي وثرأ، 
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قلأئؤ^^أأ محمحءإبمغنرعومح^^بخ لأكاط ًمم سلأار؛و\ بالفييك^ فحاق ين برب'ّل اسممكع لقد ؤؤ 
ثمأر مثمبمؤزى. رنه-،ر ذصم عن هم ك، محزآؤتي أض ثةوً=ظم ءن 

دلأوأ ةتورى> لأد1تظيميى ثتنعهمتح< ء\,لهة 

0تأثثص \ثثثا\لننص 
وبمثع^لثؤؤزغؤ؟ خبيبك منقط دثوو1نآإدا تمؤثنى ثه •_؛»—< تى مثثهزمحة همثعن 
بماايهاوبخل أقتتذ-مدبي ًكاك'ذمتال-ءكؤ ؤين شتثا مس  ٥٢٠٤٤٥؛^ هرآثقثعؤ آكسط 

ثئثؤيىآص و؟ ودلإاِوممدى ؤتيثاي يجث1ثيدا(لثج\ك ءاهتامؤتئ ؤبمف 

محأئظممحن0<
التمسمخر!

فيهمفتزل قبلك، من شخروا قد ائاصية الأمم من الكدبين أن موكدأ تعال افه يسم —  ٤١
استهزائهم.بب بالعقاب 

فاجأىا؟إذا الرحمن أم من واكهإر باليل محفسا ثن اكهرمحن مآ؛-قل-أبماالرّول-لهؤلاء 
غافلون.الرحمن ومواعظ القوم عن  ٢٠٥بل 

صرعل لاتقدر عاجزة الالهة تلك فاى عذابنا؟ من تم؛عهرأ المستعجلين؛الذابآلهة لهؤلاء —مل ٤٣
اش.من عونا نحد ولا أمه%ا، 

لالعمر عليه%ا طال حتى الدسا ا-دياة ل مله%ا مى وأ؛اءم%ا ؤمتنئاصا الكمار، اسدزجنا بل —  ٤٤
منلسه. تعال اش ينمحه بجا أطرافها من فثنقصها الأرض، نأق أسا مفلرون أفلا بما. فاغروا الغنئة، 

تووبخهم عليه»ا أنكر ثم الأرصس؟ من واسعة احامت، متغري، ام الحرية أوبالوجات بما، البلدان 
الغالبون؟آلهآ 

الحكيم،الوحي من اش آتاف وما العغليم، بالقرآن وأحوفكم أعيركم، إبجا شم: البي أقيا ئل - ٤٥
بالإندار.البلاغ يسمعون لا معه،ا ءعل خيم الذين الكمار ولكي 

هلأيايا مممجعين: ولزددوا ؛جراتمهمجا، لأعرفواافه ءذارج من حقيقة إصابة لومئئهم وافه —  ٤٦
الرسل.يتكديت، تا أنفقنالين كنا إثتا 
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يهتوزن الذي العادل الميزان يضع ح؛ن القيامة، يوم الخلق حاب ل عدله عن تعال الذ محر —  ٤٧
صغيرةذرة يوزن عملته الذي العمل كان ؤإن أعٍالهم، من شيئا أوكافرة مؤمنة نفس ئظلم فلا الأمال، 

العباد.لأمال عنييا بر؛الئ، وكفى لها. تحث، فإما أوثر، خير من 

الحقبين فيها يمري، الش التوراة والسلام الصلاة علميهيأ وهارون موسى آتينا لقد قسأ —  ٤٩—  ٤٨
يومأموال من وهم يروه، لر ؤإن حلوامم j اف محقون الدين ^، ٠٧والموعفلة الهواية وفيها والباطل، 

خانقون.القيامة 

محزونفكيف محمدقو، عل أتزكاه كبير وخثر ئدؤز، يئى ذ'كئ فيه الشأن العفليم القرآن وهدا — ٠ ٠ 
تمال؟اف من إنزاله 

والأسشاطاصالفوائد 

الفموعد كإ هو اطه وبرسول ظْةا وسلم عيهم الث4 صل ايثه برسل التهرتقن من تعال القه انتقام ~ ١ 

يم]ا.كم:ْبم[.ي،اقتيض ؤ تعال: 
الحق.لمعرفة العمة هده من يسمميدوا لر لأمم يالصم؛ ووصمهم الكفار، تعال افه دم ٢" 

تعال.اض سل دقة ييان — ٣ 

الحقيقية.اكوراة به تعال افه وصف ما لمخالفتها العاصرة؛ اكوراة محريف إل الإثارة — ٤ 

وذهوليدللث،، يعضهم حهل ق المشركين كنزيل للتأكيد؛ المفيدة القسم بلام القصة افتتاح ٠— 
القصة.ينكرتللث، مى منزله لياْ بعضهم ونتاس عنه، يعضهم 
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،IJbJlJ'؛حرقا إبرامم أحرقوا القرار' أرباب فأمر إحراقه، قرروا حواره ق فشلوا وق ~٩٦~ ٦٨
تعال:فقال الطواغيت، أوامر فوق جك اض رعاية ولكن حماط تاصرتيا كتتم إن لها ونصرة لألجتكم، انتقاما 

اشمالآبإذن إبراهيم دحٍُج أنثفره، بردآدون النار فانقلت ه، هثثاوإبجط 
تعال.

وأنشوتاو١لآحرة، الدنيا ل الناس أحر تجعلناهم باشمحريق، الوت ؛إبراهيم وأرادوا— —٢٧ ٧٠
القمران،وطيس، الخثرايت،، بكثرة للتاس فيها باركنا الش القدس بيت أرض إل هاجرا إذ ولوطا، إبراميم 

الملاحوأهل الأنبياء ص وكلهم مادعال؛راهيم، عل زيادة حفيدآ، ويعقوب، ولدآ، إسحاق وررقناإبراهيم 
والطاءان.

والأرسنياطاتهتالفوائد 

الداعية.مقام ؛اص_، الأصنام، عيية جوازتو؛خ — ١ 
افماللأوuمم٠رعاية ٢- 

النار.س إنقاذه ق ؛ ٥١٤١١بإبراهيم خاصة معجزة بيان ٣— 

بالنبوة.حظثث، التي المالحة بالذرية ل؛راهيم تعال اش إكرام ٤— 
القدس.ست، إل؛ركاهمنث، الإثارة ٠— 

تعال.اف شعائر لإمامه الهجرة، فضل إل الإشارة ٦- 

ؤإيتاءوهام-أمحآدمح ملآلخير£ت ؤأمحبنآإنيم يآمغ محرك مهن ايثه يعدنهم ؤؤ 
مَ:آلتقثةينمتءكثمثة ٥ضة.رمحه:\ثثثالثْكزلآؤامأ 

قٍيهثكمن ريدتتاإذهُ ؤ، مرسوُءض.ق؛ن إذه،ركامإ ةتملتلثدٍث 

ؤبمتثموأناه»يئ^،آكءك-رر،آدظييج^' م؛مكته م> نا مأستجبسمنكتل مادئ إذ ومحا 
.هثزو ْكامأمم ثايشآإٍ عأس 

الم\رب

وأوحيتاتعال، اش بأمر الدين إل يربّدومم للناس، قدوة ويعقوب ؤإسحاق إبراهيم وجعلنا — ٧٣
العيادة.ق غميئ كا وكانوا الزكاة، وإءطاء الصلاة، ؤإهامة الدين، راغ يث يعملوا أن إليهم 
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يعملونكانوا الذين البلدة أهل من وأنقدتاْ الدين، بأحكام والعلم الشوة لوطآ وأعهلسا — ٧٠— ٧٤
منكان لأمه الوامؤعة؛ برحمتنا وثمننا٠ ايثه، طاعة عن خارج؛ن أشرارا كانوا إئبمم ٠ والفواحش الخيائث، 

تعال.فه الطيسن المالخين، 

فأنهدناْدعاءه، فآجسا قومه، من الذلال؛ن باهلأك رثه دعا حن القئو نوحآ — التي أبما ~ واذكر " ٧٦
الشديد.الغم من الميتة ق به الومتن وأهله 

حميعآ.الهلوفان ق وباغراههم الأشرار، كيدالكافرين من بنجاته ومزنانوحآ — ٧٧
والاسساطات،:الفوائد 

الهداية.حمالة والدعاة الدعوة، فضل إل الإثارة ١- 

الخثرات.فعل بفضل والإشادة الإشارة ٢- 

١ا-كاسث، ق الوقؤع من والوعياو التهديد — ٣ 

ببمم•بالكيبين والنكاية وسلم، عليهم اطه صل لأنثيائه تعال الذ دعاية — ٤ 

سهي.مىوءكناإقةم.هلم عيي غنم فه إذنقشت، التث ؤا ممتبمكايق إي ؤيلتمتن ^ ١٧ؤ
ؤآثة؛مثبمتن آن>؛1ثاث< ^١^ ئثاح-تثاح ^٠^ -^؛-١ ءايئا ثثثنءؤحظلأ اؤآصهتثها 

ئءًكّصلإصيبمهئمحر دًقلم محم تممة 0نققث قيمك ت.ًئ 
ئه-^٠٨، شء دلإ ويقتأ شيا تئء ه آمحمح؛0 إثا إمعء ةتُبم عاصاس ثيثثتتزآلئ 

لهمكفؤير-كهوئ عتتملأدونديللكى حيتتشى لدر ضثويكث> تن ضج 
الضر:

أحدهماغنم اقتحمتج ■ا؛صمين محكمان إذ واللام الصلاة ءليهٍا وسليمان داود أيضآ واذكر ٧— —٩ ٧٨
داودوسليمانوكلأمن ففهمناهاليمان. حكمهما، عل معللعن وُقنأ الرريع، فأتلفن الأحرليلا، ذيع 

نااائsفنل عف ؟اديين دئا داود، ْع سبح والطر الخبال ودثنتا الدين، أمور ق نافعآ وءلأ سوه أعهلينا 
فهلعدوكم، صلاح من ايرب، ق لثخمتكم له؛ لثنآ الخديد بجعل الدرؤع صنامة داود وعلمتا وأمثاله، 

نعمي؟شاكرون — الناس أبما — أنتم 
منفيها باركتا الي الشام أرض إل بأمره شتر اليومب،، صريعه شديدة الرج لي،ان لوسحرنا — ٨١

عالن.الأشياء من ئيء بكل وؤئا والئمرايت،، الخيراُت، 
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أعإلأله ويعملون ١^^، له متخرجون البحر، ق يغوصون ااشٍاءلين يعفى له وسحنتا — ٨٢
يفعلواغيرهايردد،ان.أن هن حافظن وكثالهم والمحناعة، كالبناء أحرى 

والأسياطات:الفوائد 

الأنبياء.به قام وقد الناس، ين القضاء فمحل ييان — ١ 
المححح.الحكم إل الرجؤع فمحل ييان ٢- 
انصهر.إذا يد الخد من التمتح إل الإشارة ٣— 

واللام.المحلأة علمهإ وشان داود تعال افه حمحها الش العجزايت، بيان ٤— 
اليركامت،.من فيه وما مي، القي.ييتإ فمل إل الإشارة — ٥ 

الرحح،مراتس، ول يارامح، العمل وق الاجتهاد، اختلاف ق أصل الأية اءهذْ عاشورت ابن قال — ٦ 

قه ^١^١ماصاتا ؤوءء=غلأ تعال: لقوله العارض إل أولرةأتيّ الاجتهاد أخعلآ إذا الجتهد عير وق 
(.٨٧; ١٧)الحريرواكؤير: ءاليءما«. الثناء معرض 

يدءدكتمثاآقيوىأبجم ؤأتت، أقشبى٢لأث دمهُ أبجبتث>إدثادئ وؤ 

يرث<آمحنيثآكثإلهم يمحنا ؤ، ؤأدقثهم اوآ آلشتAغن نى >=كل ^، ^١٢٠وإدردس 
أنتإلا إقه لا آن ١لظلتت، ؤ، هنتادكا عشه مدر ل أن ظى ثغ1مءما مّ_، د زذ آمن ^١ 

كفىههك نةقثث.ثئ(ص لأُ هاثتثت\ . ^٢^٠٩؛^ ًممنت تكنشإفي 
آأولرلإت<حثر وأت< تثرؤ< لا ئ ريد> يادكنح إد ود»=كرآ 

ؤا>==قامإ إقهم لأي ؤدهتثا ق؛ تجمتا هآسّ
v*_u ^ةفيك1ث،ساممتا.

أو؟هطيير-تك 
الشس\ر!

اشفاسنجاي، اف، إل يصنعوا الذين لحن والمحا بالأنبياء وأمته ه محقدأ تعال اف يدثر — —٨٣٤٨
أرحموأنت، أهل، وفقدان جسدى ق المؤ مشي أق ربه دعا حن أيومحبا، وعباه افه نبي ومنهم لهم، 
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عددأوزيادةأهاله مقل وأعطساه الضؤ، صه نزسا دعاء0، له فاسسا الواسعة. برحمتك فارحمتي ١^١^،، 
البلاء.عل لميروا فه؛ عقليمه وموعقله صدتا، من رحمه عددهم، بضعقج 

برحممحا؛وثمياهم الابتلاء، عل الصابرين من كلهم الكفل، وذا وإدريس إماعيل وادثن ْاِ-ا"م- 
الصالخن.الأحيار من لأمم 

)نينوى(قرية ي قومه إل اش أرسله الهوحن مص بن يونس الحويتؤ صاص، قصة وادّكن —٨٨— ٨٧
بالهجرةلهم مغاضبا وتركهم بالعدابؤ، فتوعيهم يؤمنوا، فلم فدعاهم بغداد، ش،ال )الوصل( مدينة من 

قومههجر ولما ذللثج. عف نعاقبه لن أن وحلى هجرهم، أن فقدآمنوابعد صبره، لعدم لربه ومغاصبا صهم، 
فوقعتجأحدهم، بالقاء يشرعوا أن فاقترحوا يغرقوا، أن فخافوا زاتدأ، رثابها عدد وكان سفينة، ركثج 

معترفاالبحر وءلارءادت، الخومحت، بهلن ءللءاٌتج ق فنائي الخومت،، فابتلعه بنمه، ألقى ثم يونس، عف القرمة 
دعاءْ،له فاستجبنا اإقلالين. من كت إق سثحانلث،، أنت، إلا إله لا له: موحد.أ اطه إل تائبآ بتعجله، 
تعالاطه ذعوا إذا كرويبم، من ننقد 'قزبٌ من أنقذناه ومثلها الشديد. الثم ذللثج ْن وأنقدناْ 
ءذلمين١

وأفتريرثني، ولد بلا وحيدأ تتركني لا رمحتر يا هائلا: ربه دعا حن  ٠٤١١زكريا قصة وادكر ٩— —* ٨٩
العاقرأ كانتر أن يعد زوجه، له وأصلحنا المحقأ، ءدٍيى اسمه ولدأ ورزهناْ دعاءه، له فأجتتا الب١ةينلأ حثر 

وكانوامنعدابتا، ورهبة رحمتئا، ق رغبه ؤيدعونتا الخثرامتر، فعل من ي،قيرون كانوا إقبمم للحمل• تصلح 
خوفاعثلءأ.لتاحاضن 

حيريل،لها فأرسلتا ا-لحرام، من حفثئتج التي عمران ينتج مريم الصديقة قصة واذكن — ٩١
والخن.للأنس تعال اطه قدرة عف علامة وابنها وجعلناها بعيسى، فحميت، قميصها، ضحة ق فنفخ 

والأستتياطائتجأالفوائد 

الراحمجن.أرحم بأنه تعال اطه رحمة عفلمة إل الإشارة — ١ 
الأنبياء.وحتى العباد لخّْح بالدعاع، الابتلاء علاج بنان ٢"■ 
الابتلاء.عف الصبر فضل بيان ٣" 

الرغياُتج.وتتحقق الحاحاُت،، مفى والاستقامة ؛الل.ءاء ٤— 

١الواسعة تعال افه رحمة من اليأس يجوز فلا الدعاء، ز الترغيبر — ٥ 

والفتن.الحز من الومتغر نجاة ل تعال اف قدرة إل الإثارة ٦— 
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.أؤثثقسمآهآعثنص> ضت؟،كآتتجظلم محه ^٥٥^؛>^ ن إؤ 
ثإداؤثومؤيندالآءظمتإ0يمهء ؤك<آصدضث ؤآثمنسمل ؤأعورك< ًءقلإكتا 

فنحت-ثمحت0لمدا لائؤعؤيى د؛حثثرئمعآئتثغ^^قهآ١^٠٢ يتقيمحك لثُ 
شخصةعداهََ او؟حصبآونئآلخيى ومآممج يأجيج 

وماينسابلءظناشموى.اإةءطلم ثودلثا ث£أ اؤنكن
ماءالهة كولإ،؛ مخي ؤ عح/>نك.؛ ذةك\ جهتز\ثئن -ءصب دئبء ين مئضث> 

التفسير!

ربلا إلهكم وأنا العباد، ابما الإسلام دين عل لون االر<>هؤلاء بما جاء ام مثتكم هذه إة " ٩٢
العبادة.ل فأحلصوا سواي، 
وعمى،كفر من ومنهم تعال، ياض أمن من فمنهم كثثرة: فز3، إل قوا وثم اختلفوا، العباد ولكن - ٩٣
للجزاء.القيامة يوم إلما راجعون وكلهم 

مستونحافقلون، لتب ؤإسا ثوابه، من ثيء فلايضح ومومؤمن الهلاءا'ت، من سيئا يعمل فثن — ٩ ٤ 
أع،اله.حيفة صق 

قيامقرب إل ثانية، مرة الدنيا إل يرجعون لا أمم أهلكوا قرية كل أمل أق تحال افه قدر — —٧٩ ٩ْ 
منمرتفع كل من وهم - البشر همج من عفليمتان قبيلتان وهما — ومأجؤج يأجهمج شد بمع ■من الساعة، 
شدةمن لاتتحرك أيمارهم مقثحه هي! الكمار حالة فادا القيامة، يوم واقترب صراعا، يتحيرون الأرصن 

كثابل العصيب، اليوم هدا عن غفلة ق الدنيا ق كنا قد ؤيلنا يا a_،؟A_! ويقولون اليوم، ذللث، ُول، 
الرسل.يتكديب نا لأنفءلالين 

تمال؛اممه قال ك،ا فيخرجون ومأجؤج- يأجؤج ررمحمح قال! قؤ اف رسول أن ه الخيري سعيد ش عن 
قالمسلمين بقية تصر حتى الملمون، منهم ويممحاز الأرصن، يعمون فه 

فيهيث'ردن ما حض فيشربونه، بالنهر ليمرون إقبمم حض مواشيهم، إليهم ويضمون وحصوبمم، مدامحهم 
الأرغن،عل ويثلهرون ماء، مرة الكان حذا كان لقد قاتلهم: فيقول أثرهم، عف آخرهم فيمؤ شيثا، 

إل■حربمه ليهر أحدهم إة حض الساء، أهل ولتنازلن منهم، فرغنا قد الأرغن، أهل مولأم قائلهم! فيقول 
كنغم،دوابا افّ بعث، إذ كدللثح، هم فبينإ الهاء. أهل قثلنا قد فيقولون! بالدم، محئبه فترُبع الهاء، 
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لهمسمعون لا لمون المفمج يعضآ، يعضهم يركب الخراد، موت ممونون بأعناقهم فتآحذ ا-لهراد، 
يقتالوه،أن عل ه نفوطن قد رجل منهم فنزل فعلوا؟ ما ؤيئظر ه، نفيثري رجل ئن ت فيقولون جثا، 

يكونف،ا مواشيهم، ميل وتئلون الناس، فيخمج ءدئكم ملك فقد ألاأبشروا، فينادت|مت موتى، فيجدهم 
أصابتهنبات من شكرت ما كأحسن عليها، فتشكر -لحومهم، إلا رعي لهم 

،٤ •  ٧٩برقم  ١٣٦٣أ/ وماجيج يأحيج دحردج مريم بن مس يخرلج ال-جال، كة باب الفتن، تن- المل ماجع ابن )أخرجه 
ممرابن ذكرء (. Y٣٨٨/ماج4 ابن )صعحح صحح حن وتال ٣، ١ ١ Y/ الزحاحث مصباح ي ايومري وصححه 

ئنتن.وتشكرت الدود. من مع ئغفة، واحده؛ التنف؛ (. ٣٦٧ه/ 

داخلون.فيها أنتم جهنم، نار وقود الأصنام من تمدون كتتم وما - المشركون أبما - إثكم - ١ • ٠ -  ٩٨
ولهؤلاءالأبد، إل ماكثون النار ق وكلمكم جهنم، نار دحلموا ما ئدعون كا آلهة المودون هؤلاء لوكان 

يؤنسهم.شينا لايسمعون النار ق وهم والحزن، العدابه شدة من الكمارزفثر 

والأسشاطات:الفوايد 

تعال.طه العيادة بإخلاص موض؛ واحدة، الأنبياء دعوة ١— 

والأصل:فنصبه، )أمرهم( إل عدى )ئورعوا( معنى ه ؤةمْل—مأ صمي *لما عاشور: ابن فال ٢" 
أمرهم®.ئقطع عل وتظاهروا تعاونوا إمحبم لإفادة ه ؤبم4م وزيادة ودونرعوْ• دينهم  ijئثشوا 

)اكءريروالصر:با/ي.ا(.

العبودة.توحيد وجوب تأكيد ٣— 

والتثرذم.التفرق ذم إل الإشارة ٤- 

والحساب.البعث تقرير ~ ْ 

قلت.مهها المالحة الأع،ال ق الترغيس، ٦- 

•حرجوا يقولليأم عفمى الرد وفيه ومأجوج، يأجوج قوم إفثأحر"محردج الإشارة ٧" 
ومأجيج،يأجؤج شد قيح وهي الثاعة، علامات إحدى عن مستقثل إخبار ، ٩٦)الأية ق ٨— 

مرعتن-جثابما ذ وانتشارهم الأرض، مرتفعايت، من وانهللاههم 
الحجرة.والمنوعات البشرة، اللحوم من النار وفود إل الإشارة — ٩ 
بنقرهم.اكار ز أحياء الكفار بقاء إل -الإثارة ١ • 
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0'لأسممبئأمممتكاسسءمحتة 
لأج"مألأس;صمحبئ

.ئ؛مىأممهئتي١تيفيثدا؛_؛؛^وىْءضثن
^ق<0وقتًصافياؤهممممو

أوأ^آرضائمحسمإهابمثاييىآلكّنيمٌك> 
Iالنزول سب — ١ ٠ ١ 

يند/بآنحتثءثهمؤ ت نزلت لما ٧^ ءنهeا الد دصي ماس ابن عن 
حزلأملولكن فقال: اف، دون من يعبئون وعزير وعيي اللائكت الشركون: فقال ه أنتنص\نيدطى 

هثتعدؤن ؤاٌح<عن، شقشله_ميماأتخنئ ؤ فتنك: فال: وردوها ما حمة يعبدون الذين 
—كتابامم٠٠ير(.٣٨٠—y٣٨٤/ العتدرك الذمي، وواك الخاكموصححه )أحرجه والملائكة. وعرير عيسى 

التمسر!

نارعن وهم العالية، الدرجات أصحاب أولئالث، الخسن، ؤ البالغة الموعدة مثا لهم سيمث، الدين إل 
سدون.جهنم 

تشتهيهما فيها ولهم أبدآ، مقيمون الخثة ل وهم ولهيبها، المتوقدة النار صوت يسمعون لا ~ ١ ٠ ٣ 
تمبشرين قاتلين ابنة أبواب عل الملائكة وتستقبلهم القيامة، يوم أهوال نحرمم لا الأعين، وثني الأنفس، 

الثواب.لنيل الدنيا؛ ق به وعدتم الدي يوٌكم هدا 

تثنتن^٢^٣^-؛؛، يثحؤينم ؤ قوله ق م الصور ق النقح عند هو الأكبر الفنع 
(.٢٠٧/٤>١صرالصمحهناك. تفرها وانظر [خ ٨٧]المل:ه فاآمحلإنج٠إيمن*محامأفت 

خمأمثل الساء نملوي القيامة يوم البعث: ول الكون هدا ل قدرته عفليم عن تعال اف محر - ١ ٠ ٤ 
تعيدهمكيلك الدنيا، ق العدم مجن حلقهم أول بدأنا كط الخساب، إل ا-ائاق ونعيي الكتاب، عل الورقة 

وأمثاله.ذرك٠ فعل عل قادرين كثا إثتا القيامة، يوم 
المحفوظ،اللمؤح ق محب، ما بعد القهخ داود عل أنزلناه أليي والربور المحب، ل كبا لقد وافه — ١ ٠ ٥ 

قوهدا الصالخات. يعملون الدين الطيعون، اطه عيال يرثها ابنة أرصن أن التوراة ل لحب، ما بعد أومن 
الأرصن.ق الإسلام بتصر فييشرهم الدنيا ق أما الاحرة، 
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والأستتاطاتتالفوائد 

القيامة.يوم أهوال ل والحرة الخزن من أمهم ثم جهنم، تثران من بنجامم لامؤه؛ين بشرى - ١ 
مانى;ؤثآص؛تمئاش غال ي مطهميات، كانت الخلق بدء ق الموات أن إق الإشارة - ٢ 

المامهيوم الكون مصثر معرفه منه تتيط يالتشبه وهدا الخلي. ييدء الشييه ؤ وكما  ٤٦٧تالر٠ر• ه ٍبينمحء 
٠،٣ ؤ الأية تفر ي ويقدم ، ٤٣٦)الأية التوبة سورة تفر ي دلالث، يكر يقدم فقد الخلق، بدء معرفة من 
الخالق،بداية ق وذللت، تعال، اش قصالهإ ثم طصقين.( كانتا والأرصن الموامت، أل السورة هذه من 

الداية.ق حلقت كإ ومتمحود مهلويات، كائن السموات أل ويستبل 

هووقوله:اص الض ^، Jbثم ك،ا كلها، الأرض ق الإسلام وانتثار ا،لؤْنين مر الثرى ٣- 
منها*.ل زوي ما ملكها سبلغ أمض ؤإن ومغارحا، مشارقها فرأبت، الأرض، ل ذوى الد *إف 

•م اي: نرى ومض يعص،• بعضهم الأمة _• علالث- باب ~ الفتن كتاب - لم م)صحح 

منايزلة الكتب ق كتب قد هذ اف بأف ه محمد لأمة وبشارة متقبئ إ-تحار ( ١٠٠)الأية ق ~ ٤ 

الصالحون.اف عباد الأرضترئها أن المحفوظ: اللمؤح ق كتب، ما بعد 

م،إإئماؤ؟ همشوت و؟ هزم ساوكعا د ن إؤ 
تاذنن،ً=فلممقأهمل ؛ن . تجورتت> ذله أكْآلإءظم 

محمك\آكىطمذممام-لمآلجهر ُ'وأ'إئمل مأمبمدؤذك ءابوعنولأت،آيسارمد 
بجآءآلإوقاآوثق

الضرت

لقوموالاعشار الموعتلة ل التاقة الكفاة من ب لما الحكيم؛ القرآن هدا عل محاق اف بمي - ١ ٠ ٦ 
له.خاضعين ف، متد.للين 

للعباد:قل والخن. الإض إل مهداة رحة إلا الدين بمدا - الرسول أبا - أرسيالئؤ وئ - ١ ٠ -٩ ١ • ٧ 
عنأعرضوا فان لطاعته، وانقادوا له، فأسلموا واحد، إله للعبادة المستحق إلكم أن ري إل أوحى إثا 

والقيامة؟الحدايه من به ئوعإون ما بعيد أم أقريك، أدري ولا حميعا، بالحق أعلمتكم لهم• فقل، الإسلام 
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وسحاسونصدوركم، ز نحفون ما ؤيعلم الأهوال، من نحهرون ما بملم بحانه اف إل 
الخيامق واست٠تاع الكفر؟ عل تحزون أم أتومتون لكم• اختبار العقاب، تآمحر لعل أعلم وما ^،، ١٥عل 

وأطلببعباده، الرحى هو وربتا العدل، بالقضاء وبينهم بيتي افصل يارب، قرت الأجل، انتهاء إل الدنيا 
والخربة.والشرك الكديه من ممونه ما عف منه العون 

الفوائدوالأستساءرات؛

تمال.افه عيادة ز ايحلصون مها يستفيد التي الواعثل من فيه وما العفليم القرآن فضل بيان - ١ 
حيعا.للبشرية الكتثر والتني الكبثر الخير فيه به جاء ما وأن قو، الرحة ض فضل إل الإشارة — ٢ 

عفألفاظها بوجازة الأية هاته اشتملت إذ ثطم؛ ؛t؛L^ ا>صنت، (: ١٠٧)الأية ز عاشور ابن مال ٣— 
تعالافه رحمة مفلهر كانت، بأن رسالته ومنح تعال، مرصله ومدح واللام الصلاة عليه الرصول ملح 

الععلفا حرفبددن حرفا وعشرين أربعة عف تشتمل فهي بخلقه. تعال اش رحمة وبأيبما كافة، للناس 
إفادةمع الأربعة هرلأء وأوصاف والرسالة، إليه، والرتز وقنصله، الرصول، فيه ذكر يه، عطمت، الذي 
(.١١٢ / ١٧والصر: )التحرير الحمر،•. وخصوصية إليهم، الرز واستغراق، الأحوال، عموم 

العصورمحتلف، عف الناس لخميع رحمة هي قو محقي رسالة بآي متقيئ إخبار ( ١٠٧)الأية ق ٤" 
الثاعة.تقوم أن إل والدهور 

دالربومحة•انمودية وتوحيد الرسالة تقرير - ٥ 

والباطل.الحهم، بين للفرقان تعال؛ باض الامتعانة وجوب ٦— 

والعام:العام. اسم عليه بمدى ما كل لاستغراق، ه ل »التعريفح عاشور: ابن مال ٧- 
<.١  ٢٢; ١٧واكيير: ّ)التحرير العلم،• ذوي أصتاف س الصف 



سورةا-دج

:٥٤(و)٥٣(و)٥٢الزول:سإلأالآات:)

القاصد:

والقتال.الح^ أحكام من حملة سان ~ ١ 

القيامة.يوم أهوال من التخؤيف ٢— 

الكذبة.الأمم دمار من العزة أخد إق الدموة — ٣ 

الربوبية-ندحتي مّير ٤" 

ب.'مءءم بَ  .يآسآيتيصد

ءعأومأمَكَء<َاثآكب\ كء  دصو1نيئها لإ ?Q؛" ءعظيث >_ ١^١^ وقق يكث رةأً؛=م الئاسآئمأ أيها كؤ 
ؤبماهمست5نتئ حتزحلهاؤتنحاأناس دائي ً=قل وضع عناأتحمت متتيّمثؤ »==قؤ 

علموٍتجمحكلؤ،آثييعير محنيل من ؤهنآلنايى شديد عداذك.آمي ؤلكت يسكئؤئ 
^ددإكعد.اماالعارح^^أاهعكمحأذه>مىملأه ٌ*؛تطنن.رياماأه^^كنب 

9\ذةنر 

يوميتملون بٍا ومحمآ نواهيه، واجتناب أوامره، طاعة ق بتقواه آمرآ الشرية تعال اش ثناطب ~ ١ 
ثديي.واصطرابه رميي،، هوله فال الفريد، لأرخى ا زلزال من القيامة 

اليومهل.ا ق الياء. و5ثمق البحار، ومجر الخيال، ميع من اعق ايقتام مشاهد تشاهدون يوم ٢" 
بدئت،اكوي الهول هال.ا من يهول ق العباد وترى حملها، الحامل وسقط رصعها، عن المرصعة الأم يثمل 

العصاةيتتقلر الذي العياب مشهد ولكن حقيقة، بسكارى وليسوا الخمر، من سكارى كأمم معالمه، 
ريناييلثج فيقول• ادم؛ يا القيامة: يوم هذ اممه رريقول ه: الحم، قال قال■ الخد*رى صعيد ش عن شديد. 

النار؟ثعثح وما رب يا قال: النار. إل بعثا من همخ أن يأمرك افه إن مويت،: فينادى و'عديلث،- 
الوليد،ؤيشسّتؤ حملها، الخامل تضع فحينثد وتعين. وتسعة عمثة ت— قال أراه ~ ، ألفكل من قال: 

تغلإيتححض الناس عل ذللث، قشي شديد٠٠٠ افه ءل.اب ولكن بكارى، هم وما سكارى الناس وترى 
الناسق أنتم ثم واحد. ومنكم وتعنت، ونسمة عمئة تومأجؤج يأجؤج ررمن ه■' الني فقال وجء,مهم، 

أنلأرجو محإف الأسود، الثور جشت، ل البيضاء أوكالشعرة الأبيفى، الثور جنت، ق السوداء كالشعرة 
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^^٧.ا-إكةاا أهل ارشطر ،؛ Jliثم ذٍوذ\( ا-إفةا< أهل رائلث ،؛ ١١٥ثم فكبرنا، ا-اًتت<، أهل رح تكونوا 
 /a(.٠٤ووةع<أتسثكنىوا باب سورةا~ني، ~ التفسبمر كتاب —  ١٤٧٤ برقم ، ٢٩٥)صححاليخاري

كلويطح بالأباطيل، بل علم، غثر من وصماته تعاق اض قائدة ز عناصم مى الضالن وبعض ٣- 
أنمن الكريمة الأية هذه ز وعلا جل ذكرْ "ما اكتقيْليت الشيح هال، أوابن• الإنس من متمرد شيهتان 

هداغير ق بيته علم، من متني بغير فيه عناصم أي" علم، بغتر اينه ي بجادل كالكمار ابهال بعصي 

إمرلأمدىهكتنييخير من؛محشدل،ؤ،آثم U><^;؛>، ؤ ت الكريمة السورة هدء ق كقوله ا،لوصع، 
٨—هءالأية،.لاي^ت ^ وناييمه'يمحم١لشسؤعيابذتي؛تيأ نبريزإشلهءف،التناحرك، 

ا،لوقدة.جهنم نار عذاب إل ؤيوفه يعؤيه، فإيه الشيهنان تول من أيه الله حكم ~ ٤ 
الفوائدوالأسنمامحناص

ومحثرة.بمشاهدموئرة القيامة يوم حول الإنباء ١" 

دلادلل•علم الحوار؛غثي نحربم ٢" 
^^ك1داعاني,ؤدىإل1ّاعاواطل.٣- 

هووليس مرصع، كل يعتري اادُول، هدا أن عل للدلالة )كل( كلمة ءازيادة عاشورت ابن فال ٤— 
لأيالناس؛ لكل الهول، هل-ا تعميم عن كنية الكناية هدْ تقتخي ثم ذاكرما. ق صعق باحتإل الراصع لعمى 

ذللث،شدة عن الكناية بدح من وهن-ا - والهني. المنع حالة تمؤير ق أطهر أمحه القام حذا العض هدا خصوصية 
ئهولزومالأيل، بطرمحق لغيرها اخول، شدة يستلزم الهول، لشدة رصيعها عن المرصع ذهول، لأواستلزام الهول،؛ 
(. ١٣٩/ ١٧واكحريرواكتؤيرت الإيءإءٌ• يسمى اه^اة من النؤع وهدا ثانية. يدرجه 

أنعل يدل، ه عئا>ٍ،آكعهم إق الكري٠ةت الأية ط، ز تعال ارفوله الشتقيهرت الشيخ هال، ٥— 
ءؤ;بجييبقال،: لأنه الشر، عل الدلالة ز أيضا يتمحمل الخير، عل والدلالة الإرشاد ز تعمل يسأنه ك،ا الهدى 

تعال:وقوله [، ٢٣]الصاقأت: ه ا-اتبم بنيي أخ ؤءاندمحبمم تعال: قوله القرآن ز ذللث، ونفلثر ه• عداُ_،آكعهم إق 
وإرحادْاا.هديه ق به يقتدي من هو الإمام لأئ الأية، [ ٤١االمحص: ه آمثة 

ؤيثععلم، بغير افه ز محادل، صتم، ،ت أصتافثلاثة ذكر سحاته ررإنه تٍميةت ابن الإسلام ثخ هال، ٦— 
٠حال، وهده محولاه، من إصلأل، علميه مكتوي، مريد، شيهتان كل  بغيرافه ي محادل، وصنم، يضله. لئن .^ ١١

سبيلعن الضال، المتكثر المشؤع حال، وهده اممه، سبيل عن لمل عطفه ثان منير، كتاي، ولا هدى ولا علم 
افه،عبم• الدنيا من حواه ما له حمل إن اادو، لهواه، المتع حال، وهده •^^٠، عل افه يعبر مى ذكرحال، ثم افه. 

٩٢ -



ا-ف^محورة 

أهلحال وهي وقمده، إرادته مريضاق كان من حال فهذه دينه، عن ارتد دنياه ل به يمممحن ما أصابه ؤإن 
(.٢٦٣م/ )مءوطوض\ذطووص اكهوايت،والأمحواء®. 

قثي0ءئئزثنملم،ئمبنقلثؤ ء ؤ

١^١؛،إق بند من ويهظم يئن> من تهنعظم آقثًطم ئثهمأ ئؤ طملأ شم 
ملناعلتهاالماءآهست،فإذا ^٥ ٠١٥شبمأطرى ءي ند ين الممرله^كيلأيعلم 

محُم1ىءإآلإ، آص هرآ-اسآثه بهتج ينج ًًُقؤ ين ؤأيجثث محثيئ 
تنمحن،وديىثمنآلثاي0 ه فيآلص_ سثش ^ت،حاؤك<آمح ؛؛)؛-t ^١^١^ هدبمر.ه 

ؤنذيمهءلهريىالد.ئا■حني ثاياعًلفؤءلضز،عنببزاش متر يرؤلإههدىولأكئف، بغير اش 
محلإسظمِهسي.'و؟ه ٢٥١^كثؤظام،آشق 

الممثرت

موتكم،بعد إحيائكم عل قدرتنا ق شككتم إن ت الشاهدة بالأدلة العباد حمح تعال افه بماطب، ْ~ 
يقدفهانير، من تناله جعلتا ثم تراب،، من ادم حلئنا فقد عنكم، الشك؛ ليزول، حنقكم؛ أصل ق فانظروا 
تشيهاللحم من ممة إل يمملور ثم حامد، أحر دم إل تعال اض بقدرة يتظور ئم المرأة، رحم ق الرجل 
لكملئوصح تامة، عثر تكون وأحيانا الخنق، تامة وتكون علميها، الأسنان ضغط آثار فيها التي المضغة 
قضعيفا طفلا الختين هدا ئهمغ م ولادته، ومت، إل الخلقة التام الخت؛ر؛ الأرحام ق وسقي قدرتنا• عظيم 

يعئزمن ومنكم شبابه، ق يمويت، مى وضكم وحواثكم، قوتكم تكتمل حتى يتدئج ئم وحوائه، ثت-نه 
يدلاحر وأمر ذللث،. قبل يعلمه كان شيثآ؛ة الهرم هذا بملم ألا أجل من والهرم الشيخوحة إل يمل حتى 
وأنم،^^٠، الخياة فيها الطرئئئح عيها أئزكا فإذا فيها، ناُتح لا ة ازبالأرض اس حقيقة عل 
ورومه.له بيه الماظر يسر ما صنف كل من 

ّجحاتهوبائه بحق، المعبود الرب هو اطه بآل ت حقامحق أرع عل يثرهن العظيم الاستدلال ذلك ٦^٧" 
لاشاكحؤ الساعة قيام وأق ثيء، يعحره لا قدير الأشياء من قيء كل عل واثه الموتى، إحياء عل القادر 

الخاب.موقف إل احياء القبور من وييعثهم الأموات، بمنى افٌ وأة فيها، 

-٩٣-



الحجصورة 

فهمفنلهم، وساعة أمرهم، حطورة كأكيد ذ'كزهم؛ مsقئرآ الصلأل، أهل من اش محير — ٨—٩ 
أنأجل من واستكبار، بجهالة بل والرهان، الحجة عل يعتمد كتاب، ولا صجح، علم بضر عناممون 

•المحرفة بالنار الآحرة ول والهوان، يالن-لة الدنيا ز عياب، فلهم اض، دين عن العباد يمدوا 
بغيرأحد-آ يعيب، لا عائل اف وأي والماد، الكفر جرائم ارتكاب، م، العثليم العياب، ذللث، — ١ ٠ 
ؤإثدار.ذم، 

والأستساطاصالفوايد 

عدةعلميه يترتب آخر مصدر أي من بالتربة الماء أواختلاط التربة عل المهلر نزول، أن للخرام بت، — ١ 
أمور:

التري،.محلول إل نحولجا أ- 

ؤ،بجعلها ما دم مستمر، تنافر حالة ل تكون النشاسبمة السالية الشحنايتح ذاُته التربة حساين، ب— 

وحركةدائمة.اهتزاز حالان 

القرآنز العلمي )الإمجاذ الكريم. القرآن أخير كإ تربو أي: فتزداد، ؤيغلمها بالحسايتح قعيهل الماء ج— 
١(.• صء الملح: الخنين مد بن اه مد والت: 

دتّممسمتر بجعلها ئ كهرييا، إئارما إل، ألمح، الأرض تربة عف نزل إذا الماء أة العلمية: الحقاتق ومن 
يدلكاالتي الملمالية المعادن من غالبيتها ل تتكون الأرض تربة لأن وذس فتربووتزداد؛ ؤيزدادحجمها، 

مفسحةفتشق شديدة رثه حصثرى أعف إل وارتفاعها حجمها ونيادة التربة، مكوتاُت، اهتزاز إل تميوها 
بالتربة.المدفونة المابتة البذرة داخل من السمة المدية الهلرية الميتة ويقة)ريشة( لسهلاآمتا طريقآ 
(.٣٦ْ'ا-أ ص؛ اتجار، ممJكضرزغلول الكريم القرآن ي الأرض الإءجأزاسلم )أيان، 

والملية.الحية بالأدلة ايمث، تقرير ٢- 

القرآن.إعجاز عف ساطع دليل الايات ل الواردة الأتان حلق مراحل بيان ٣- 
علم.ولا برهان غير من الخيل دم ٤— 
ذمالمكؤوالمعاموالمقلدالأعصلكالن.٠- 
اسق.ز ي القبور، من نموذج سثلر: ٦- 

-٩٤-



سور0الخج

ؤ;يأة؛بمتمم
النما لابمسؤهُ ما أقي يثب من يدعيأ 'z^' موآ-ئثسمل0آلين دلللى ؤألاحنأ خيرآلدتا 

ولئسيئس٢^، ممعهء من آمث صثي تن يدعؤإ . \م<و ع\شثننخ د:للكث سمثة 
منمحثاآلأعث؛ؤ0آقعمي آلم؛ثثفيضتيتبمؤلنإ ؛انؤأ .ل0آس 

قمآلتماي إل ممّلأ غاو1اود ؤأيهمف لآلديا آثة يتصرْ ئ أن ظن س؛اى أئؤ؟ ماييد معل 
سيدي أئث ؤأن يشي ءايشتر ?و^؟وءءىقإلىشس مايغيقل ثهان'ئوْء ءثنثلرهل ثمخ 

أ،ئرءءكوأوإلمءجو؛م، ؤإلشبمنغن وآك»نثأن هادوث و\ؤخأأ ءامتؤأ يرهج^'لقآفين 
ؤ،من لدر ينجد اثم أرت> تر ألر اتج^ ثميد عكزكل آس إذ امح—مؤ يؤم ينهر يثمبمل آس 

تذآقا؛ةدآ=كثيس نليثادنآلشجرنآلدمحآب كتسءإتروامحوم امحلإبج< ثبمنؤ، آلثتنثه 

التفرت

فإنقلبه، ق بمتقؤ لر الإيان لأف تردد؛ عل اش فمد الإمحان هوضعيف مى الناس يبعضن -  ١٣-١ ١ 
دنياهوأضاع بالكفر، وانتكس دينه، عن ارتد وبلاء مكروه أصابه وإن دسه، عل أقام والصحة بالخير رزق، 

الومي افه، غير من الأصنام يعبئ له، مثيل لا الذمح، الواضح هوالخسران بالكفر الانتكاس ذللث، وأخرته. 
تىيعبد الحهم،، عن البعيد الانحراف هو المرج الكفر ذلك، عيدها. إن تنفعه ولا عبادتها، ترلث. إن ئضره 
القريّت،.وبثي الناصر، يئس الوهمي• معه مذ أقرب القحممح، صرره 

منالأنهار نحرى جنات يدحلهم باثه الصالحة الأمال يعملون الذين ا،لوم؛ين تعال افه يبئر — ١ ٤ 
بعدله.الكافرين وعذاب يقضيه•! ا،لوم؛إن إكرام من يريد ما يمعل الله إذ وأشجارها. تصورها تحت، 
بإعلاءالأجرة وق دينه، بإءلهار الدنيا ق . محمدأ نبيه يتمر لن تعال اش أن يعتقي• كان مذ — ١ ٥ 

هلفينظن ينما، به ليختنق ثم سمص، ق حيلا يمد بأن وذلك يغيفله، ذللث، كان إن ه نفئليمتل درجته، 
بحانه.حؤ ووعده بدلك، وءل• فقد نبيه، ناصر اض فإن صدره؟ ق بجد ما ذللث، يشفي 

ر1لآجرقفيرآلديا آئه يمم>ر؟ ئ أف بمثن سةاث■ ؤ • قوله أرأيت ماس• لابن ملت ت ل،  ١٠التميمي أربدة عن 
افهيئصز لن أن يثلن كان "مذ ةال،ت مايغيغده هلفتنظر لفح ثم آلتعاي إل هسم، فلينيي 
واحرجه، ١١٢٧- U٢٦\/الضم الترطيىق )احرجم ١ يمومت،<ا حش يه ليختنق ثم مقمج، ق حبلا فلثربمل محمد-آ، 

-ْبم_



الخجصولة 

وصحصمحمدأ( اه ينصر لن أن يظن لكن ولفدت)تى هتمرأ، بم إسحاق ش ص سفيان، *لريق عن ( ٦٣٨٦! ي)المتدرك الخاكم 

المت(.سقف إل بمحبل 4 يم ؤ ماس: ابن رمال نقال: ابزم، همرأبميغت ممص ي ايخاري وش الذمي، وواث 
الفئلة،الايات من ب وئ الكريم القرش أتزلط اربة بالآ؛ات ص الإنزال ذلك يمثل - ١٦

هدايته.يريد من بما بمدي تعال اف وأل الواضحة، والخجج 

وهميةاكران، وصدة والصادي، والصرانية اليهودية، عن حرجوا والذين واليهود الوض إل - ١ ٧ 

النارالكاهرين ؤيدحل يفضله، ابنة اااومتين فثلحل القيامة، يوم ج؛عا بينهم يفصل اف إف الأويان• 
حاأحاٍو حلقه أعال عل شاهد اف إن التالية. الأية يعد الأتية الأية j الذكورة الخصومة ضتهي بنيله، 

عانا.

والشصالسح، والأزص؛ن السح موات الق مذ له وعنضع يجد تعال اد أى تعلم ألر — ١ ٨ 
أهانهعيي. وأي الكافرينكرها؟ العباد وممرمن هلوعا، الومتين العباد من وممر والخيال، والنجوم والقمر 

حكمته.وقل حلقه ل يشاء ما يفعل اف إل الهوان. عته يدح ولاداح يكرمه، مكرم من له فإ تعال اف 
والامتتاطامته:الفوائ،د 

والثبات.بالصر وعلاجه الابتلاء إل الإثارة ١- 

الدارين.ؤ خارة بافه الاستعانة عن الاصتعتاء ٢— 

•الرحيم الرحمن باض الظن حن يجوب ٣- 
بجودها.تعال ف كلها الخلوفات عبودية تقرير ٤— 

عئلصالذي لأل والكرامة؛ العزة حياة من فيه نا تعال ف والتذلل الخمؤع وجوب إل الإشارة — ٠ 
أمئن.وفرار مك؛ن، وعز حصن، حصن فهوز تعال ف العبادة 

بميمالرجل اركان ٠الت وثىآلة؛بم(منسثدآادموحتنيه ؤ  ٧١٠همها اض رمحي ابنهماس عن ٦" 
حيله،ينج ول( امرأته، لين• لر ؤإن صالح، ديذ هأوا فالا حيله ونتجت، غلاما، امرأته ولدت فإن الدسة، 

(.٤٧٤٢برقم )الآيت(ا باب ~ ا*اج سورة النفر" ٢—كتاب  a٩٦/ البخاري )صحيح . سوءء دين طءا قال- 

 -٧ j تنلكنا - أحد اسطاعة فلمس ١^^ عاليه اف ثثث من بأن سشئ إخار ( ١٨)الأية

حكمته.وفق يشاء ما حلقه ل يفعل قلق قافه يكرمه، أن لكن~ 

٩٠ -



ا-يجصورة 

مقين بمب تزم ماب لم ثطعئ محكمثيأ »أؤخ1< تحم ؤ، آّقسممؤأ -ضتني ى خؤ 
ءكداثذ"٠^؛؛^ه مكيع محلم ٥ سومد!محد ما4، بمّهره، رئوًمأشم. 

ءامتهمإإُكثT_يدط،آثمئت> أ-ثرتياوآ عدف ؤذؤمأ غؤأيدؤأ يى عئجمإ.تنا أرإدوأآو< 
ليمس،ين لساؤن مى ,ثيث—ا 'آلاقهنرمحكلإيكت> عنتها ين عمى جننت آل۵vثلحنت وعمؤإ 
وأُمخليآمح-مح آلممح؛مى كئر.ُوثثوأإئآثسلأ منها محتامهم محقؤأ 

آلعتغم،^١٠ لاكايى جث1كث ^^،آشطكنيدآآخت١يج^يرى عن ئ وبمن آئ؛ءى.َكمثإأ إة 
لخادثنيمحهدةسفم.ه

•النزول ُبب "" ٢ ~٢ ١ ٩ 

حزةق تزك ه محم ئذى-غنماتيلخم>موأفي ؤ ت الأية هذه إل قثمأت فيها م يقلكن اثه ظقغ ذر أي عن 
ا-ني،صورة النمير، —'كتاب، ٢٩٨—A٢٩٧/البخاري )صحح بدر.. يوم ل برذدا يوم وصاحبيه وعتبة وصاحبيه، 

*، ^ ظسلتيآخمسوأوخم ؤ،ثئلي< ت تعال توله ي باب — التفسير ينحوْ—كتاب  ٢٣٢٣/ ٤ لم موصحح . ٤٧٤٣برتم )١٢؟#<( باب 
مئالأبرز هم المنة النفر أولئاك أن هولأم ق الأية بنزول عنى ذر أبا أن الأظهر ١٠عاشور; ابن قال 
الآية<ا.معي من مصي مر أمم وهويريد بالنزول، فمم العموم، هدا ز فرد وأشهر، 

(.١٦٦ر١كوير:٧^/)التحرير 

قيس:مال الشامة، يوم للخصومة الرحمن يدي ب؛ن محئو مى أول أنا قال: فه، ب، طالأن بن عل عن 

وشيبةوعبيدة، وحمزة عئ بدرت يء,م بارزوا الدين محم م١لت ه ثد١تيذثاتيTخصوأيىءلم نزك:ؤ وفيهم 
بابا~ني، •ورة التفسير، —كتاب ٢٩٨—a٣٩٧/البخاري )صحح عتية. بن والوليد ربيعة، بن وعتية ربيعة، ابن 

•ه، خءت.اتيلخنمثوأينيلم مبئوك تعال; توله ي باب — التفس،ثر كتاب — بنحوْ ٢ ٣ ٢ ٣ / ٤ لم موصحح . ٤٧٤٤)الآية(؛ردم

،ر٠الف

فالومنونحى، عل اثه فريق كل يدعي إذ تنازعوا، والكافرون الومنون وهما متنازعان، فريقان هذان 
لممصثت، فالكمار انتزنع، بينهم وسقمل الإيهان، نور إطفاء يريدون والكافرون افه، دين نصرة يريدون 

من،بعلومم 3، ما بديب، جهنم، بتار الغئ ائاء رثاومهم عل بمب، أحالهم، مقاس عل نار س ثياب، 
سالهروب حاولوا لكها -٠١، يمزبون حدي،و س مطاريى لهم وأعد الخلود، وينقط والأحشاء الأمعاء 

جهنم.نار ءد>اب دوقوا لهم; يقال إن ووبخوا، فيها أعيدوا النار هول 

-٩٧ -





ابجسدر؛ 

يييهو شئثا ٩ شئن لا د لأمحتنئ١مح بيأكا إد ثؤ 
ءي_نيهق،عقن، يبمثاكتُ يآمق ا-ج آلتا؛ثي، ؤ، وأدن و؟ يش إئج 

ةنتمحبم-تيآكاءّ فا أم أتم يدحظثيأ ثهم هع لتهيئ عثتي. ثج ينَلإ< يأبمنث< 
 U،ثئْثوإئر وأر آلمقمن ؤتلمميأآئثاد1ت، ِيثتا قُأ الآنمءِ بهيثذ تن ييئهم عق

ئثم1تآشوشسظتإ دؤض ألتؤ_يي.ا إثجت ولظئمأ غ؛9تئلم وليويأ ثئثهم 
ثا-؛ٍبموأعثآًءظث مق ما إلا آوؤ£ب لء=ظم وأجأث رنهء عند ى مهنكن 

أشيشه رنن دث محيت عث ش ألثعمحي.ممن مص وبمكحكأ ,يراآ'لآوثني آلإبمتك>
هسمق يم، ف متخ بم أوتهؤكا آلنلز هتخطفه آكماء ثكأثاحرحى 

الممثرا

للشامبجواره وملاْ الحرام، ائت، مكان اص لإيرامم قثأنا إذ - الض أيا - واذكر - ٢٨٢٦
للدينوالأقدار، الأوثان من الستر يطهر أن وأمزناه الشرك، عن وميا0 اكوحيد، عل الكعة سناء 

اضأمره الشرف _< Jbالقص إبراميم قام أن وبعد فه. والمئن للسادة، والةيمين الكب، حول يطوفون 
ومحيءندائ4، إل بالاستجابة تشره ثم الحرام، اض بست إل ا~ني بوجوب يسلغهم اكاس، ينادي أن تعاد 

وغيرهاالهلؤيل، للمر الهيأة ا-نجإل عل وركبانا أقدامهم، عف مشاة وقريب، بعيد مكان كل من ارنا'س 
قوالضحايا الهدايا دح عند الذ اسم وليدكروا ودنيؤية، دينية بمتاني ليلجظوا U_^؛ العدة الراك—، من 
منالأكل قم وأباح والعز، والغنم والمر الإبل من أعطاهم ما وعف نماته، عف لد شكرأ النحر، أيام 

الحتلج.والفقير وفاقة، شدة أصابته الذي الباتس ؛إمحلمام وأمر الأضاحي، لحوم 
؛الحلقوذللثج الإحرام، أثناء ق  ١٦٠علق ما أجامهم من يزيلوا أن أمرهم الدح بعد ثم — ٢٩

حولولي3لوفوا لفه، طاعه بالنير أنمهم عف أوجتوْ ما ولتوفوا والأظافر، الشارب ودهس والتقصم 
أشواط.سعة الإفاضة طواف الكمة 

فهوالدين أحكام من اف شرعه ما يعظم ومذ تعال، الق" شعائر شى الذي العظيم الأمر ذلك — ٣* 
اسيإلاما الئعم، من وغيرها والعز والغنم والبقر الإبل من الأكل لكم وأحللنا الأحرة، ق ثوابا له حثر 

حبيثةفإتجا الأوثان، عبادة الحهد بغاية واجتيو.ا افّ• لغتد لبح دما والنختقة كاليتة الكريم، لقرآن اق 
الزور.وشهادة الكذب من الباطل قول أيضا واحتتبوا معنؤية، نجاصه نجة 

.٩٩



سورة

السءاء،من سقط تن مثل فمئثه يشرك دمى أحيل( به مشركن غير ض مطيسن ءستميمين وكونوا " ١٣ 
عنال؛عد حطورة سير؛ا اكشس4 ومذا الأمان. من يعيد مكان إل الريح به تعصف أو ومةه، الهلير فتآكله 
تعال.باض الإيان 

والأسشاطات:الفوائد 

الجو..إبراهيم وشرف الخرام الجد فضل سان ~ ١ 

اهلو.إبراميم الخج بوجوب تلغ من أول - ٢ 
الخج.ز الجارة جواز ٣- 

وليشعوبوللمجتمع للتفس وروحيه مادية ^١^ من فيه وما ايح، من بالحكمة اكوي4 صرورة — ٤ 

السالمين.التاني؛؛ن وتيادل الصلة، وأواصر ا،لودة، عرا توثيق ز اؤلوسم هدا استثار عل والعمل اللمة، 
الحرام.الجد ومنها تعال، اش حرمات تعظيم فضل بيان ْ~ 

الزور.وشهادة والكن.ب، الأصنام، عبادة تحريم تمحي ~ ٦ 

قسم، يك منؤع فبما ث؛ر ١^؟ دموكِس>آلملوم، ين آثم؛دها سعتهم بمظم ومن تلك يؤ 
محفيهمما عك ١سمآض ِندؤيأ مشمكا جعلنا أمؤ وإج^ىفي أاو^أ' اينيق انسي، منهاإل، تتر 
آئهدو ،١^١ آكن ؤا" أتيييم؛ ويقمِ أسيثؤأ هكم> ؤيجد آدتمنؤس بهيثذ مى 

نألثو>ىتفمؤن. ؤبما ؤآثثتيمىآلصاؤق أصانأم ح هك وآدكثيرؤو< هاوي4لم ئثت، 
؛^٤٥^١ ٢٠- ثْثث، ^دا صؤآثه ^ ٢٣خيردأدهأ لتؤ.^1 هؤ من نؤ .كءك 

Cامحء ِلأكؤيأء ء ٠^^، أئمئ تاك ه يث١ثكا 
.ه

•المهرّ 

الدين(،أمور دمي(بمثلم الرحيم• الرحمن( به أمر -^، ٧١الحكيم الئميع ص العفلتم الأمر هو ذلك " ٣٢
ادشز،اأفعال من فإيا الحج شعاتر ومنها 

مكةؤ( ئحرها ومت، إل والركوب، واللبن النسل من متاغ والهدايا الضحايا مدْ ق ولكم — ٣٣
ا،لكئمة،أوفيمنى.



الحج—ردة 

ماعل ويشكروه وحده، اش اسم ليذكروا وللدح؛ للمائة مكانا لها قزعتا ملة ولكل — ٣٥—  ٣٤
لهفآحلصوا صيحاته، اض هو واحد إله — الماد أبما — فإلهكم والعز. والخم والمر الإبل من رزئهم 
البلاء،عل والصابرين ةلو>رم، حشنت، اش يكر إذا الذين ف، القاس؛ن الخاشعين وبشر وأءليعوه. السادة 

افه.سبيل ز يتفقون أعهليناهم وئ الصلاة، أداء عف والحافظين 
نلفيها لكم لعيادْ• افه أمر؟٦١ الي الشريعة معالي من جعلناها تعال ف البدينان يالإبل والتضحية — ٣٦

وةيدٌت،قوائمها، من ثلاث صمت، واققة كوما حال امم4، مم ينحهات عئد فقولوا والإحرة، لدنيا اق 
القشروأطعموا شئتم، إن منها فآكلوا أكلها، حل فقد روحها وأرهمت، الأرض، عف صقءلت< فإذا الرابعة، 

عفافه تشكروا لكي لكم؛ متقادم جعلناها التخير نللثs مثل لحاجته. والساتل ئنمفا، يأل لر الذي 
لهمه.

اطهإل يمل فلن صيحاته، له الإحلاص القصود وإد،ا بدبحها، التذلاهز الهدايا من القصود ليس — ٣٧

التخثرذلك مثل نواهيه. واجتناب، أوامره يaلاءة هتكم، التقوى ملئه ولكن دماتها، وإراقة لحومها 
ألوأفعالهم بأتوالجم الحنين ونشر الحق. من هداكم ما عف وتشكروه اطه، لتعظموا متقادة؛ لكم جعلها 

الحنة.لهم 

والأسياطاُت،:الفوائد 

الدين•أحكام سفلتم وجوب ز الترغيب " ١ 
قأو الكرمة، مكة ق يبحها بمين حش لبتها، وشرب بركوببما الأضاحي من الاستفادة جواز ٢" 

الدنياحيرى لهم بآف لرثبم، الخاضعين للمتواضعين وبشارة تقيئ، مإحيار ( )٤٣الأية ي ٣— 
والأحرة.

الدح.عند التمية وجوب ٤— 

كلها-الشراغ ز تعال ف القرا؛ين دح ؤ، التشرح وحدة بيان ~ ٥ 
نعمه.عف تعال اف شكر وجوب ٦— 

 ~U ،حيربكل حلقه إل والحنين وحده، اش بعبادة للمحسنين وبشارة متقبئ إحبار الأية)٧٣( ؤ
وفلأح.



اطحسورة 

مشتشىق: -مإ)ؤةمني.آذف  ٠٢^*^،آخ ^٤ ٢٢٠١؛^٢^؛؛-، ؤإُقآققغع 
أُضيقولوأحؤإلا ٢^،آّصبمؤأيندينرهمغ-مح س،/هءّلقديرعق آه نإف ِبأثهمخلييإ 

$^1يدمكن ومضي ؤبموت ينآ غأت1<ئإكؤ تني، آشآلن1سيخمم دهح  VjUرثناآس 
ؤ،^!^؛٠ آؤخ1<ل>1( ?ج؟ عتييز لثؤهح آه إلكن جئ؛ من آس محبمممثكك آقمحء=ؤبجل أسم 

^ء'مآءثئتيممةآهمثآتمحف محصأ لنجفيأ أ ض
.فير محمحم )بجم محمحم . محكمي محبمادُ مج مم متهم ْكدبمق ص زن ؤ. 

و؟هممر ْءقان هم< ئزلخد يىك!ني؛بي ؤآمثت موّتى ب ثق متءك< ءآتء>شب 
التفسير؛

حوانمد محب لا اش إن أعدائهم. كيد عنهم ويلغ ينصرهم، اثه الؤم؛ين عياده تعال اض بمر —  ٣٨
تعال.اطه لنعم ■جمحود للأمانة، 

النزول؛سب — ٣٩

هذأفذنيهم، أحرجوا أبوبكرت مال مكة من ه التي أحرج لما مال؛ عنها اف، رصي عاس ابن عن 
أنهعيمق كد أبوبكرت فقال ه كدتر سمهتّ هق آممه نين قثلمحأ عامهم منثشكي ؤآ؛تذ._؛J، اش؛ فأنزل 

صحيح، iijUSiiوصححع برءما'ماامآ. الحج مودة ياب الضر، كتاب - ٣٢٥ْ/ المن ي الرمدي )أحرجه قتال،. سكون 
ابهاد(.كتاب — ٦ ٦ ؟/ التدرك ل الذمي ووافته وصححه الخاكم وأحرحه ، ١  ٥٨٦ برتم شاكر أح،د وصححه اارمغّي، سن 

التفسير؛

دينهم،مى بثنيهم ظلموا أئبمم بمب أءداؤهم؛ يقاتلهم الذين للمؤمنين اكتال، ق تعال الغ أذر 
قادروحلم افه إل حقوقهم. يينردوا هم أنفعن يدافعوا أن فلهم ديارهم، من ؤإحراحهم وضنهم، 

عياله.نصر ۶^، 

لأقموإثا للإحراج، موجب سب بغثر ديارهم ٠>، الخروج إل ألخئوا أعبمم ظلمهم صمة ومن - ٠٤ 
معابدمن العبادة، أماكن ;ءا.م الضاد لأنتشر بالخهاد الثللم دح من افه شرعه ْا ولولا رحيم. الغ عبدوا 

وماكثثرا- فيها الغ محيذكرون فيها، يصلون اض ايلمغ، اجد وماليهودوالمارى، وكنائس الرهبان، 
مغالبته.عل أحد لايةا،ر ملكوته، عزيزق يريد، ما عل لثوي الغ إل لرسوله• دينه ينصر قى الغ نتصرل 

الصلاةإقامة ^، وحافظوا اش، عبدوا الأرض ق سلهيانا لهم جعلتا إن بالتصر، وعاوناهم ااان.ين — ٤ ١ 
الأمور.مرجع تعال وف الشر• عن وثنوا الخثر إل وذعوا الزكاة، وإءهلاء 



الحج-درة 

وثمودوعاد تهمح قوم لهم رٌتكذيب ق سمهم فقد ~ الرسول أيها — الكمار يكديلث، وإل — ٤ "٤ ٤ ٢ 
الكافرين،فآمهلث موس، وقومه فرعون وكدب ثعيأ، 'قدبوا الذين مدين وأصحاب ولوط، وإبرامم 
عيهم؟أثارإنكاري كانت، فكيف، أهلكتهم، نم العذاب، عنهم وأحرت 

والامساطاتح:الفوائد 

الدينعباده عن السوء يدغ اثه اركري٠ةت الأية هده ق وعلا حل ®بع، الشنبر• الشيح قال ~ ١ 
تتعال كقوله الوصح، هدا غير ق العض هل"ا إل أسار وقد السوء، أهل شر ويكفيهم حقا، إيٍانا به آمنوا 

آ"ا[«.]الزمر: ه آووآثةيخام،مث ؤ وقوله: الأية، ٣[ ]؛_3،: ه ؤوشهللكآسظثئكأ 
واكآييد.والمر الرعاية ق تعال اش عند اجلومن، مكانة بيان ٢" 

وااالم،ن.اذين وحاية الظالم، لرغ بالقتال، الإذن ٣" 
قدرا-تطاعتيا.عل الأرض ل تعال افه حكم إقامة الأمة مهمة ٤" 
العبادة.أماكن احترام وجوب ْ~ 

النكر•عن واض يالعروف الأمر يجوب ٦" 
 ~Uفهلاكهم.ؤإمهالم بالأنبياء، المكذبين موص بيان قوق الأمغ، التي، لية ت
طلرتحرثمولحةوممدين،مافياسق.٨- 



سهمرْااًج

هتقئتهمثويثاوط ء خابمأ ءهث طوأ تض آثكقها محت ق ه< ثؤ 
بمامنمثفن ٠^١^ آؤ غآ بمياؤن ثلؤق لم ؤ،آمحمنج، و؟ رعتممسمح 

قشآسوأن غألمداب رج١وةتذبؤق فيآلمبممحّ تنأهصثأف ؤإبجت لاثسآمحلإنمنث 
تاأمثن قنمد ير وْكفي ُوأا ستذكث> نثا 'ثنؤ ر،ئاَأفي عث يؤما ؤيمكع وبمدهُ 

ؤكشمش؟تين ؤآ"ثاينث1 ثعنأ هاوآق؛ات تييىُيئ ^ ^٠٢٣آمحيحنت محبممؤأ  ١٢٠١^

الم\ر*

لهم،رسولآ^دسءج أهالها، كفر ج، بيفدمرناها نا، دأٌخأصاس؛ا رس|ا، عصست الهم، البلدان كثرمن ~ ٤ ٠ 
منها،ستقهم، لا مهلوثث آبارها غدت< حتهمر البشر، من، حالية وأصعحت، الوحشة، فيها سادمحت، مهدمة، فهي 

متها.يتي لا حاوية لكنها شاهقة، وقصورها 

أحبارويمعوا الدمار، من، ■>رم حل ط فيعتبروا الهالكين، مصايع ليشاهدوا الكفار اقر بأفلم — ٤٦
الخقإدراك عن، الثصثرة هوعمى الهيك العمى دلكى الأمار، عمى ليس العمى فإف بالكئار؟ اانحالا 

والاعتبار.

بموعد-بم واغ وهو استهزاء، بالعياب لجم اف يعجل، أن — الني أبما ~ منلث، الكفار ويْلل_ح —  ٤٧
ئصتة كألف اف عند الأجرة أيام من، يوم مقدار واف كليهإ. أونؤ الاحرة، أون، الونيا، نر تعانر اف قدره 

فوقؤعالعيابليح،ءند0ببعيد.الدنيا، 5عتبونمن،يني، 
مرجعهم؛سبحانه ؤإليه بالهلاك، فاحاتمم م أمهلتهم، فللموا الذين، البلدان أمل، من، وممر - ٤٨
الاحرة.نر عقاثمم لينالوا 

فيه،اكباس لا واضحا إندارآ أنذركم لكم، قئن.ت إلا  U٧١ انماد، أبما يا الرسول: بم؛-اه-قر،أبما 
باياتنا،^!.^١ والدينؤ نعيم، وجنة  ١٠٦لذنو؟مغفرة ريم عند لهم الصالخة الأءءال اّماأون فالؤ٠تون 

اللازمونافه رخمة عنه التعداء هم أوكلث لأمله. والكيد المران ومحاربة الفتن، إثارْ ؤ جهودهم يبدلوا 
وهموقودها.النار، 

والأّثباءلات:الفوائد 

وانمرة.ذووءظ2 وذس، الذلالة، الأمم إهلالا لز،آثار الإشارة - ١ 



محورة

اظه.ملكوت ق والظر المبر إل الدعوة — ٢ 

الصر.عمى من أشد القلب عمى مآس 

الاحرقأيام زمن طول ٤— 
يوما.مليون ( ١ )٨ يعادل سة ألف خمون مقدارء يوم ْ~ 
يالطلقة الرعة إن تقول: واش لأيشتاين( اكتشمها اش اشة الطرية ( ٤٧)الأية وكد ٦- 
٠ر الواحدة الثانية ق يفثخ تقرييية، سرعته الضوء الضوء، سرعة هي الكون  كيل.ألم، ٣( ٠ 

(451  1=http ://nabulsi .com/blue/ar/artp. php?art)

 ~U عباده.ق تعال اش عدل

الأمم.ملالث. باب أسفهومن الفللم، تشتح ٨" 
اللحق.ك،اق التقعروالخاوي، النخل صورة يتظر• ٩" 



الحجسورة 

اههؤآييتهءمئثح آلشيقى محآأش ت ؤ
 Cألقطنتتدتاه  10ئيي.محي ئأه ص' قتحجوأئ ثئ أفطن نق ت

لننامُوأ' بميم شثاي ش وإرمح>آشلماأن مبهم ؤألماكسؤ مةس مجم ؤا •ثؤ-كث ثئثة 
^؛Oلهاد آممئ ؤإن مبهت؛ لم. هثئث مهء ئثفيمحأ هك ين آنحى أمد آأمأرِ ومأ هى 

أؤبمنه آلتاعه مزيوتنه مح١د٢فيىكثقأؤ_ح بميرثمم'ؤ؟ ءاموأءق 
ؤكتملؤإ ١٣٠١٠كيك\ يينهإكآبننمكج ق يهممد آأثأائ> عفر بجي عثان> ايهم 

مهيرق>عذاب لهم مأيلئيهت قاينتثا ء1ك؛ب،ّكمةإ -ءشتيآشيرج^أ' 
حثثكأنجلنا أس ثثأندثشهم \ 1y>UAوقياوأ نؤ أهو ستدٍ_في ؤ، ماحثثيأ ^^ ٢٠ؤ؟ 

لميؤ^٤أثن بجبمؤثهء ٠تحتثلأ يثيثقهم ؤ؟ لهوحترآلربمكت> آس وإرنتث> 
ثلة0<

الممسارت

وحزضو4، تعال اض أمر ما قرأ إذا نيي ولا رسول من ~ الرسول أيبما — ئلك من أرصالنا ومجا — ٠٢
اتسلععن ليصدهم الناءس؛ يعضى قلوب ق والشبهات الوصاومحس دلالئv عند الشيطان ألقى الإصلاح، عل 

تعالاض جبت الومنن، قلوب ق يوثر فلا الشيطان، كيد تعال افّ فيبطل النيئ، أو الرسول يه جاء ما 
والأفعال.يالأمحوال حكيم بالأحوال، عليم واض قلوببمم. ق أحكامها ويرئح آياته، 

وجناية.غواية ليزدادوا والكافرين؛ للمناضن فتنة والشبهات الوساوس تللثح تعال افّ ليجٌل ' ٥٣

للموتن.شديدة وعداوة الهداية، عن كبير ثني ل لأنفسهم الطالين هؤلاء ؤإل 
يه،فثصدقوا الكريم، اف عند من تزل الذي الخؤ هو الحكيم القرآن أ0 العلم أرباب وليعلم ~ ٥ ٤ 

الإسلام.دين إل للموتن هوالهادى اض ول0 جوارحهم• ونحثع قلوثمم، فتطمثن 
الساعةقيام حش الوساوس من الشيطان يلقي ْا بمجب القران؛ من ثلثه ق الكمار يزال ولا " ٥٥

الكيثروااصعيرله.إذينتآصل أهواله، شدة ل يزمثله لي سديدالهول يوم عداب يأتيهم أوحش فجأة، 
والكافرين،الومنن بين يمحكم وهوالذي وحده، ض الطلق والمزق القيامة يوم اللكوت —٧٥— ٥٦

قافه رحمة عن البعداء هم اش يايات الكدبون والكمار النعيم، جنات ق افه أمر بط العاملون فالزمتون 
الححيم.ل مقيم عذاب 



اطجسورة 

دء1قتال، بغثر أوماتوا اش، سل ي متلوا ئم اش، مرصاة ايتغاء هاجروا والدين — ٠ —٩  ٥٨
ذلكيذؤد ثم حاب• بغير يرزق فإله أعهلى، مى هوخير يكرمه، اض وإل ونعيمها، يحنيها ا-اءنة اض 

لايعاجلهمبالعقوبة.مائه، لعليمبأحوال، اش ؤإل الخق. ق يرضونه لثاوختنهممقاما واض بقوله: 
الفوائدوالأساطامت،:

وعداوته.الشيطان وساوس من التحدير — ١ 

هلوبيم.!؛، ٤١١عمر الذين والتافق؛ن الكفار ز الشيهيان اوس تآثثدو،~ ٢ 
تعال.باممه والاستعانة بالدهاء، الشيطان وساوس عل التغلب إل الإشارة ٣— 

•تعال افه سل ز الهجرة فضل بيان ٤— 

الدالين•فا الكافرين دممم ممثل بيان ْ~ 

لعفواش أش رأمءمئه علته بض ثم هء عؤؤب ما بمثل عاتب ؤبمن تللك^• ذؤ 
سبمعأس ؤ،اكزمحأن ؤاآقهثارنبجيجآقهثار ٥؛^-^إىآثت٥" غمؤث 

وأركث>آمحضثوآولطد دؤنهء ^^ظوأىث\تيومحكمن إط. 
آسهيحآشسمحكثئ1إى ثأ< آلتلأالًم؛ر.أقرثئأمحمحأظ<ت<آصنني 

اّزآدىيد.أتزرثهؤ وإرك<آس ومافي>آمحئءي ةثمافي١صئثت ثر. أطيق، 
إلاءث<آمحلإبج، ليع أن آلس-ثماء محيعسك يأزمحء آتْر ل قتيا وآننق فاآيقو4 ما ّحرلكئِ آس أة 

محيت>ؤإ^٤نثّ تس3قم >ياحفتا5^ -آ"ؤأروهوآكمحت> يحي لر؛وف لأياتييه آس ءءدتيوُإة 
آلإمحلخقمق.ه

الشسهرء

اشلمتصزثه مإ عليه، اعتدي ثم جنايته يمثل اباق جارى وس الكريم، الوعد هو ذلك — ٦ ١ " ٦ ٠ 
سحاتهيه وعد الدي النصر ذلكآ عاليها. يعانيهم لا لهم عقور التائيين، ءياد0 ذنوب عفوعن الله إ0 تعال- 

ومنهاالبشرية، تفارق لا التي الكونية الآيات من ، ٧١٥من أعفلم عل قادر هو بل ذللث،، عف قادر لأيه 
النهار،ل فيزيد الليل، من ينقص بآن اللتل،، ق التهار ؤإدخال النهار، ق الليل إدخال عف سبحانه مدرته 

؛الأحوال،.بصير للأموال، سمح وافه ذللث،. من العكس وعف 

٧



ّور؛ا~لج

منالمشركون يمده ما وأن الحق، الإله هو لأثه تعال ض والعثلمة القدرة بت،ام الامحاف ذلك — ٦٢
سحانه.ضنه أكر لاقيء الذي العظيم الكبير حلقه، عل العئ اه وأن هوالباطل، دونه 

أحضر،ساط ذامحت، الأرضر فصح الطر، الحاب، من أنرل اش أل — اش عبد يا ~ تعلم ألي — ٦ ٤ —  ٦٣
ؤإلالسبع• الأرص؛ن ز وما السبع، موامت، الز ما له ببمم، جبتد بعبادْ، لهليف، اف إل النيايت،؟ أنولع نشت 

حال،.كل ق الحموي ثيء، كل عن حما هوالغني اض 
الممنلكم وذلل واكات،، الدواث من الأرض ز U لكم ذلل ض أن - ان الإنأيا - مملم م - ٦٥

شاءإذا إلا الأرض عل م لكيلا وعسلها؛ الماء ينسك الذي وهو تعال، اض بامر البحر ق نحري 
•الناس بجمي واسعة ورحة عفليمة ذورأفة افه إل سبحانه؟ 
لبحيكم ثم آجالكم، انتهاء عنلء يمينكم نم العدم، من إمحادكم ي أحياكم الذي سبحانه وهو — ٦٦
•تعال اض ليقم نجخود الإنسان إن البعث. عند الأحرة 

الفوائدوالأسشاطامحت،:

ايلم؛ن.والدزدعن لزذعهم، المعتدين لدى الءاممن القوة إبجاد إل الإثارة - ١ 
^٧٥١١عقوبة مشروعية - ٢ 

ؤيعظم.وحده، ينثد أن بحي، هوالذي اثه محرمي عليهم ونعمه وحلقه ملكه ل اض عئلمة ٣— 
العث.إثيات تقرير — ٤ 

الملحؤا•محا كا وتكؤيرهما، والنهار الليل ولهمج صورة يتثلر: ٥- 

٨-



الحعسورة 

_تقةُإةث إق ؤآئع هلا_قذءثكؤ،آلاتِأ ثامهظؤأ ئن؛ متنذكا -بمتئتا لقز ؤ.وؤن، 
^^إسءظلمىآكثتهمفيآًأمحأثستلنن ئديىصتةي-م'وأرظن-حنينك 

د;للثكفيلإم،.أزقتخكهئآهتلإ 
محبماعام يبحء ثم لتس ؤبما مغكا هء بول و ما دودتي^آش ين ونٍالوتي ?ؤ^؟ مثر آش عل ثلك إن 

آلثهقرءابماسسم هنحثثنكحد.
ؤبمدهاد)لتءؤمآلنار ين يثز عث-هم ك<ظرن< 
محأظسآهمؤ."ه

التمم؛

أحديتازعك أن يصح فلا >با، عاملون مم وعبادة، شريعة لها وصننا الأمم من أمة لكل ~٩٦~ ٦٧
موصلضم دين لعل - الغي أبما ~ إلك لحده• ف المائة إخلاص إل والغ الدين، أمر ق المثرين من 
^^،،pLأعلم اف لهم؛ مهددأ عنهم، معرضا لجم فمل ياياطل المشركون خاصمك ؤإن التيم، جنات إل 

الدين.أمر ق فيه اختلفتم فيإ الشامة يوم الوتن وبين ييتكم يقفي وهومحانه 
ذلكإى المح؟ والأرضين المع موات الق ما كل يعلم تعال اض أئ ~ اف عد يا ~ تحلم م " ٧* 
تعال.اف عل ّهل لهوأمر الحفوظ، اللهمح ل سهلور العلم 

١UU~U ~ ليسوما تعال، اش من برهان ولا فيها، لهم حجة لا افه، دون من أصناما المشركون وبمني
القرآنآيات عليهم يلميئ وإذا ينصرهم• ناصر من لأنفهم الظالن لهؤلاء وليس علم، يه عندهم 

شدةمن القرآن عيهم يتلون الدين يالمومنتن يبمون يكادون الكراهية، الكمار وجوم ق ترى الواضحة 
اهوعدما جهنم نار العظيم؟ الأمر ذلك من يغر خثرآ أخثركم هل الرمول: أيبما لهم قل ■عيفلهم• 

التاد•هي المصثر وبقى ياياته• المكدي؛ن للكافرين 
والامساطات:الفوائد 

تعال.فه ومرجعها العبودية، توحيد ق تلمتمي الثراغ وكل ثريعة، أمة لكل ١" 
جديا•يكن م إذا ادار ترك مشرئب ٢" 
الكريم.القرآن تلاوة من الكفار نفوس صت، إل الإثارة ٣" 

٠دعوته عن الداعية يضرم أن يبغي لا وث٢ّاثمم الكفار جدال ~ ٤ 
الخاحدون.قيه نازع ؤإن واضحتين، الحق ؤلريق ٥- 

-بم.ا_



الحج—وره 

ظمأدكا،
?ج؟آلوبأبسثثالامثمد^عنهص٦عةكآش١لأوآتةالوث< وشأيس؛نموإلمُؤإن

رثلأ^عنيطكآتيظ،ئ آثتنيئ>ضق؛؛^٠ ًيىمتنهإة ما^-ULأثت~
مبمعآثد ؤإق -حلمهم محثا أيديؤم بجي ما بمئر ا؛©؟ ّكنييح آكت ئرك>آفاصلمذك 

سطنوقلمةصإس^وحمحأ 0فوتاآله امحق 
وماجعدجرييآهم-ص-حهثادهء .'ثبمثهدئ ٠ ^ظمسثويك 

شهيداآلرٌسول لءي< منيا ؤؤ، مل ين المسيين هوسنكم إترهي_ر أسكم تلة حج ين آلتيؤ 
ائمحآيءاقأآلقكوة-v^ءآتائىمحم؟

هيؤترأفط آلمتث 
\ر■الف

ويأمرعبدها، ثن عمول، صعق وبيان الأوثان، عيادة مح وليان مثلاللعيال، تعال اش يضرب — ٧٣
صعقهاعل ذبابة حلث، عل تقدر لن اش دون من تعبدوما الي الأوثان هدْ إف الثل؛ مدا ،اع بتعال اش 

اسرحاعه،يستطيعوا م شيثا اليباب ، احتهلفؤإن ،. ٧١٥عل كلها العيودايتؤ اجتمعت، وإن وصغرها، 

وهوالطلوب، وصنما الوثن، من الخبمر ث، يطالالذي وهوالعابد الطالي، صنم وحقارته. صعقه رغم 
ألهة؟الأوثان هذه تتخذون فكيف وصعيمج، حشر منهيا فكل العبود، الوثن 

ملكوته.ق العرة كامل القوة، كامل اف إة حوعفلمته. صيحاته افه الشركون عظم ما " ٤٧ 
منرسلا ومحار البشر، من ورمله أنبياته إل الوحي لتبلخ رسلا؛ اللائكة من محار تعال افه — ٧٠

إنافسمحللائوال،،بصر؛الأحوال،.البشرلتيلخشرائعالدين. 
وحدهؤإليه والأهوال،، الأفعال، من أحروا وما قدموا ما رسله، أحوال، يكل يعلم وهوسبحانه — ٧٦
عليها.فيحارببم العيالكلهم، أمور ترد سبحاته 
صلاتكم،ز ض اركعوا الأتيتيزت الأيتقن ز كريمة وتوحيهايت، بأحكام الومغن تعال اش يأمر — ٧٧

سعادةتفوروا لكي بها؛ أمركم الكي، الخثرات وافعلوا بطاعته، له واحضعوا فيها، وحده له واسّحدوا 
والأحرة.الدنيا 

كلق و١لaل١ةة الوسع ؛١ستمراغ ابهاد، حق اف كلمة لإعلاء وأنفكم بأموالكم وحا٠ئ١وا — ٧٨
ماسرعه، ومرة لديته اختاركم صيحاته هو الخالة، والتعيثة النفس، وجهاد الخالق، دعوة من الميادين، 



الخجود؟ —

الذيإبراهيم هو السهلة، السمحة إبراهيم أبيكم ملة فالرموا وشدة، صيق من شرعه فيإ عليكم حمل 

نيندثثار؟جثلثاسلنين<ك ؤ ت تعال قوله ك،اق ~ القرآن مذاوؤ، القرآن، نزول ئل من السلمين صئاكم 
لكم،الرسالة بمليغه قو محمد اش رسول عليكم ليشهد [— ١٢٨المرة؛ ]مرر؛ ه للق، مسلمة أمة درئتئا 

الزكاةوأعطوا بآوقاما، الصلاة فأقيموا بثمنهم، ئد رسالهم أن الأحرى الأمم عل أنتم وتشهدوا 
ؤنعمالناصر، فينم أموركم، ومثول ناصركم هو أموركم، ق عليه وتوٌكلوا باق، ؤثقوا للمتحمن، 

لاامومت؛ن.النصير 

والأرسساهلات،المواتي 

عاجزةإقبما بل وهوالد؛اد_،، ■نحلوق، أصغر حلق عل القدرة تمللت، لا الهتهم بأن الشرك؛ن الردعل ~ ١ 
خكلاهماصعيف.منها، الد؛اب، ثريمايسلبه أن 

صغيرة.حشرة حلق ق اكحدي إل الإثارة ٢- 

ايشر•من الرمول يكون أن أنكر مى عل الرد ٣" 
تعال.اض لأوامر بالاستجابة الفلاح ٤— 
الإعلام.إل امثج والاعتزازبالأنتتعال، الذ تعئليم وجوب ْ~ 

تعال.افه كلمة لإعلاء أنواعه؛ ا-لحهاديجمح وجوب — ٦ 

دءًقمادثسرهأسيه=قثراكو1زولأتيث ؤنيئ ت٠الت افه قال يا الدين، j، التيسير إل الإشارة ٧— 
لالمر؛:هحا[.

وحننتعال، اض ولاية حنن نحقيق يتضمن الإنشاء ٠هنب١ الأية ز عاشور ابن تال ٨" 

لذويهو؛؛ن يا الختام، براعة من وهان١ا به. يالاعتصام الأمر عل تفريعه حى الاعتبار وبذللثح نمره• 
(.٢٠٤/١٧)التحريرداضر:الأفهام«ؤ 



—ررْالؤمتون

مكية*I الترول 

القاصد:

تعال.اف وحدانية عل الثرامن ؤإقامة التوحيد، تقرير ~ ١ 

الومت؛ن.صفايت، أهم بيال ٢— 

بالأدلة.وا-ياب، العثه تقرير ٣— 

محياقو*رقيا .بمج 

معلآم-ويك،عيبآلم ئم غشمن صبملاخم ؤ، مم  ٢٥آثعآلمحنؤف ث ؤ 
ماأو  ٢٥-حتفْلؤف لمكجمهم هم محآمحن  ٢٥ثعثين للزكوم هم محإؤ؛ث  ٢٥

خلهت  ٢٥آلعادمحك هم عأؤأنيش محلش تيآء اه'تنيآقى غيدشينث ^^٠١  ٢٠٣٠^
٢٥آلويبجن هم أمحبجش  ٢٥بجايْلؤن محاؤنيم عك خِ ؤامحبن،  ٢٥كمن ؤهمهزؤم --لغيب 

ه ٢٥-كنلاؤك يا هم ^>ممنآكندوس 
•المسءرٍ 

فأقروا للدين الخثت، ي الأعل بالفردوص الفور لهم أن بوعده الومغن تعال الد يبشر ١"؛" 
فيهحير لا ما كل عن ومم فله، متذللون حانقون صلاتهم ق هم والدين يالرمالة، ولرّوله بالوحدانية 
لها.للمستحقين الزكاة أداء عل محافثلون هم والدين متصرفون، 

الفإيم الإماء، من ملكوا أوما أزواجهم عل إلا ا-اًرام، من حاففلون لفروجهم مم W-0-والدين 
الممدونهم الخق، عن البعيدون فأولثك والإماء الأزواج بغير ممئغ فئن بمن، الامتمتاع ي عليهم إثم 

تعال.اض حدود 

أوئابماق يوافلون صلابمم عل هم والدين بالعهود، ويوفون الأ٠اتارت، تنعون هم واليتن - ١ ٨-١ 
وهممنازلها، أفضل يرثون الذين ا-بمنة، الوارثون هم العالية النازل، أصحا>>_، أولثلته أركابما؟ وتمام 

الدوام.عف فيها مقيمون 

قومنزل، ابنة، فير منزل، مترلأن؛ له إلا أحد من منكم رءما اض.ت رسول، هال، ةال،ت >،مح هريرة ش عنر 
ه"•ؤبجلث،دمأوه، ؤ تعال: قوله ،LJ_< منزله، ابنة أهل ورث< النار، فيحل مايته، فإذا النار، 



الوهتونمورث 

الشيخنشرط عل صحح إسناد هدا تال .  ٤٤٣ ١ برقم الخنة صفة باب الزهد، كتاب " ١٤ ٠٣/ y ماجه ابن )متن 
)الفتححجر ابن إسنادْ وصعح )التسبمرحا/ه—٦(، يه معاؤية ر طريق من اسري وأخرجه ( ٣٢٧الرجاجة^ )مصباح 

<.٢٢٧٩برقم٣٤٨/٠(،وصحإسادْ\لأو\لي)اسهالصحيحة٤٤٢/ا١ 

بينمحا افه، سيل ق االمجاسين اف أعدها درحة مئة الخنة ل ®إن الشي تال ،: JISه هريرة ش عن 
ا-بمة<ا.واعل ابة أوسط فائه الفردوس، فاسألوه اف سألتم فإذا والأرض، السإء بغ، ك،ا الدرجمن 

(.٢٧٩• برقم اف مل ل الجامدين درجات باب: ا-بمهاد، كلأب■' الخالي )صحح 

والأساطاصالفواثد 

اسق.لإفادة ه صصدوتهوةول4سال: ١- 
هلاحهم.اليفيها الومنن بيانصمامحت، ٢— 

وأهمثته.الملأ؟ ل الخشؤع وجوب — ٣ 
حدودذلك.نجاوز دنحريم يكون؛الخلال،، إب الشهوة محاء ~ ٤ 
الأمانه.أدء وجوب — ٠ 

حتم.وبما ا،لومت؛ن صفات ذكر بدأ فيها الصلاة، أهمية بيان ٦— 

 ~U موجيةمنها واحدة كل أن إل للإثارة صفة كل ذكر عند ه ؤآل>ن الوصول باسم الإتيان
للفلاح.

i T•-



الومتونسورة 

وطمتاهمريم?ج؟ ؤ، يهلفة قر-ءسلئة ؛؛©؟ ثنثثمثن?لثن قتي■كأئثاآلاشنى مؤ 
-ثثاوفأ£ثآلعثتز جث متبمكَه يىثكاآت1مه عأثة آلكلمث 

تزأكتيو؛o ^3 0ئإلقؤتن ١^^ ثبما;فمم .ثقا;ا.ئن 
تتمحمم0ه

التفرت

الأنعاممن للإنسان مخرما ام الخياة ومقومات ان، الإنحلق أطوار تعاد اف بمقل ~  ١٣"١ ٢ 
منآدم حلمتا ص ما التالية: عشرة الإحدى الأيات ق ي رحت4.ا وسعة قدرتم عظمة لبيان والبات؛ 

هداق التي ليتم زوجته؛ يحم ق الرجل بمذفه مئ من آدم نل حكا ثم اممن، من منتل ثيء 
والإحماب.اكالقح فيه ومحمل الحص؛ن، الرحم 

قطعةصيزنا نم الأمان، ب؛ن عقع الش باللقمة مجيهة لينة، جامدة دم قطعة الطفة صيزنا م — ١ ٤ 
حلقاجبا طأزناْ ثأ بماسه، ب،ا عظم كل حول اللحم بإنبات لخإ، العظام ب نم عظاما، اللبمة اللحم 
وكريمقدرته وتقدمن، اش محرات هعفلمثف أمه، رجم ق أشهر أربعة مضي بعد فيه الريح بض^ آحر، 

حلقه.ثيء كل أحن الذي عئايمه، 
بعدإثكم ئم ينون، سبحانه أجلها مكثت، التي والخيام الولادة بعد ~ البشر  ١٠٠١— إثكم نم — ١ —٦ ١ ٠ 

للحسايح.قبوركم من أحياء القيامة يوم الدنيائبعثون زمن وانقضاء الوت 
والأستياطال،:المواتي 

بةبالشسواء الإنسان خلق ِاحل الكريم القرآن ذكر »اقد ايثال: حيل محمد الدكتور قال - ١ 
منهام قن( أوجز كئثدة آيايت، ل وذللث، بعده من ذؤيته حلث، أو آدم بيدنا متمثلا الأول لخلقه 

الراحل؛تتضح الأيات هذه وبجمع البياي. الإعجاز ق غاية بليغ أّلوب، ق الأخر المم ق وضل 
تعالافه ذكره ما ْتطابقه«ع أمه بهلن ز حلقه ومراحل الإنسان أصل ق العلمية الأ؛حايث، جاءت حيث، 

رحمز نموْ َاحل إل وثانيا الإنسان(، أصل )علم الإنسان خلق أوليامت، أولا ونذكر الكريم، كتابه ؤ، 
_(:آدم )سدئ الإنسان حلق مراحل ووليكم الخين(، )علم أمه 

هلالمر»ان:ئه[.ئونجل ؤان^S؛، تيهئل بمثملثجملم>مثا ومرآةدكا-ثومزآلثأء ؤ الاءت أ— 
٢[•٠ ]١^٣؛ ه آمرنثرقيثمييى ^^١ مإدِ، ين، -٠لقؤم ءاتتنوءآ0 نيى ؤ التراب"• ب~ 
[■١٢ه ؤ العلين: ج— 

٤-



الومتونسورة 

[.١١]الخاقان: ه طنغمهتضيب! الطين د— 
[.١٢٦]الحجرت ه منءءش>نليحرصتؤيؤ ؤلثد.غكاآلإمنن ؤ التون; الخمأ الصلصال م— 

[.١٤لالر•ءنت ه افي مشنلككئين تعخ ؤ كالضمحارت اكلمال و— 
إلالثالثة ل نم التراب، إل الثانية ل رضتر الماء، من الإنسان حلق إل القرش يشم الأول الأية ففي 

وهومزجاللنج )أي اللازب اكلم، إل الرابعة ول والتراب(، الماء من مزيج هو )الطغ، طض من ملالة 
الذيالمنغم التعفن اليابس )وهوالطين نون محما من صلصال من ة الخامول حديثآ(، والماء التراب 
.التححر( الحروق الطتن )وهو كالفخار صلصال من والسادسة عدة( متون عليه مصت 

الشكلعل تتونع عتصرآ ( ٢٢)نحو تركيبته ل الإنان عناصر الحديث العلم ؤييين 
الخم•وزن من U./ • - ٦٠وسة الماء شكل عل واقدروجين الأوكج؛ن أ- 

الكريامت،مثل العضؤية المركبايته أماس تشكل الش وافدروجتن والأوكجثن، الكاربون ب~ 
وغيرها.والقينامٍنايث، والهرمونامت، والبحوتنات< والدهغات 

إل:ج~ 

والفومقوروالكيميت، )الكلمور وهي منها A./' * ٦~ ٠ تشكل والتي أساسية عناصر عة س٠ 
والوناسوم(والموديوم والمغنميوم والكاليوم 

والتوتياءوالكوبلت، والمتغتيز واليود والئحاص )الحديد وهي أقل بنية أحرمح، عناصر بعة س٠ 
دالولثيديوم(•

والكروم(.والكادميوم والفيوم والويييوم والألتيوم )الفلور وهي زهيد بشكل عناصر تة س٠ 
)الذي DNAالووي الحمص تركيب، فإن كيلك، الأرض، تراب ل موجودة العناصر هده وحمح 

نسسسلاسل شكل عل الإنسان حم من خلية كل نواة ل والموجود الإنسان(، تكؤين أساس هو 
الخني(!.الإنسان ) الصغر بالإنسان مي مايوتكون الكروموسومامت،)الصيغيان( 

كلؤيتكون بالتيكلوتيدات،، نمى كيياتية وحدا>ت، من سلسلة من  DNAالووي الحمقى ويتكون 

رتيسيةتمكونات ثلاثة من نيوكلوتيد 

خماسم،)رامون(خر جزيء أ~ 
فوسفات.ب~~ 

ويثرمديتات(.)بيوريات تيتروجيثية. قاعدة ت~• 

اسن.من الأساسية مكوناتها استخراج ؤيمكن الطييعة، ل موجودة الكياويات وهدم 

-٠١١٠



الدمتدن*رئة 

٠للإنسان النووي الخمضن ق نجدها الي واجلكونات المعادن من العديد عل بمتوي والماء فالراب 
خلمْه.عبماية حتى ئآقؤنه لحظات أول من ان للإنالتامة تعال اش رعاية ٢" 

بعدإلا البشر يكتشفها لر الإنسان خلق دقاتق من قيه ذكر ما اف، عند من المران أل عل اJدلألان ٣— 

ترون.بعئ.ة القرآن نزول 
لهذايدح وصع فإنه الملمة، باسم الكائن هدا تسمية العلمي القرآن إعجاز •امن عاشورت ابن قال — ٤ 

امتصاصنوة له هوكائن الغهلفة إليه امتحالت الذي ا-بمزء هدا أن التشريح علم ق ثت ند إذ الأمم؛ 
٢(.• A؛/ )التحريروالصر: الدم(. نوة إليه ندغ الرحم ق بعروق التصاقه سبب الأم؛ دم من القوة 

قالأحة علم نم رئيس ( Keith Mooreمور )كيث عن الخثال حيل محمد الدكتور نقل ه- 
)علمبعنوان الاختصاصي هدا ق الهليية المرا-ح أُم من يعتم كتابآ ألف الذي كندا، ق تورنتو جامعة 
القرآنل افه ذكره الذي ا-بمتغ، خلق ل الد أشهد؛إعجاز *إنني مال؛ إذ الإنسان( ونحليق الريري الأجنة 
كلأف وأوكد العشرين، القرن ق الأخم ابزء ل إلا تكتشف لر دالي أملواره، من ؤلور كل ق الكريم 

علمق أعرفه ما كل عل يطبق الرحم داخل ق ومملوره ا-بمنئن نشآة عن الكريم القرآن ق قرأته ثيء 
هماني؛ن رئيئم؛ن إل ا-بمتين خلق مراحل م تنقالأجئة«. 

الخنيتية(.)الرحلة أسابح ٧—٨ وتستغرق )التخليق( مرحلة 
الخميلية(.)الرحلة أمهر عدة وتستغرق )النشأة( ومرحله 

التالية:الراحل إل الكريم ذكرuقالةرآن جاء كا التخليق مرحلة وتشم 
لالإتغراس ال التلقيح من وهي ه 1،"أجتلننهدثلفة ؤ تعال: توله ز التهلمة: مرحالة أ— 

التوي()الحيوان الرجل نهلقة التقاء بعد حيث الأول( )الأمجؤع أيام )٧( نم وتستغرق الرحم بهياتة 
)الهلفةالكريم القرآن عليها وأؤللق )الزايكويتج( الخصبة البؤيضة وتتكون )البؤيضة( الرأة نهلفة ْع 

آنكلجقلمغ ين الأمس ؤإدا-غلذنا تعال: قوله وذللئ،ل الرأة وماء الرحل ماء من خليهل أي الأمشاج( 
الإنسانيحلق ثيء أي من اليهودي مآله عندما ه وقوله ٢؛!، تالإ؛--ان؛ ه مييثابفم١ ئجثلثه ثنيه 

إعجازبحدذاته وهذا تدء. مق أحد الإمام رواء الرأة( ونطفة الرجل نعلفة من عنلق، كل )من فأجابه: 

بصورةموجود الحين بأن عشر الثامن القرن حض الاعتقاد كان حيث وسوي. قرم وسق عيي 
)شاةالرحم شاة ق عادة التلقيح عملية وتتم للرجلأ! انوي الحيوان أوق البويضة ق وكاملة مصغرة 
عادةالأنمّاس ويكون وتئغرس، الرحم بaل١نة ل ونح متدحرجة الزايكويت، تزحف حيث فالوب( 



الذُتونسود؟ 

ذكرهالكان لهذا ومعجز حدأ دقيق وصف ومو ^ عي ؤد قا ؤ بطانته من الخلفي العلوي المم 
امشالكر؛م

بفترةالرحم حدار ل التهلفة استقرار بعد ه عكه م؛>ءلئناآظهة ؤ ت تعال قوله ز مرحلة ب— 
بدولةشكلا الرحلة هذه ق الخضن ؤيثسه دماءه، من وتعديته به لتعلقه العلقة مرحلة ق الخين يدحل 

وتتغدىبحلقها تتعلق حيث الدابة شربتها إذا الدم وتمتعس الآ'،تة الياه ز تمس دودة ومي )العلهم،( 
بدايةمابين فيها الخنين عمر يتراؤح الي الرحلة لجده دتيث، ئرم تشيه ومدا منها• المتص الدم عل 

اكالث،.الأسهمع يبماية وحش الأول الأسسؤع 

يشيهالرحلة هده ق الخنين إن حيث ه لمكة«مع^ة فحكنا٢ ؤ ت تعال قوله ق الضغة؛ مرحلة ج~ 
منتظمةغير ونحاعيد انتفاحات فيه تفلهر رالعلقة( السائقة الرحلة من أيام أوثلاثة يومين بعد إذ الضغة 

إلاالخارجي الشكل يوصف أن يمكن ولا الداحلية. أعضاته وبراعم الدنية الكتل بماي١ت وتشكل 
بينما الرحلة هده ؤ الختين طول ويياغ الأسنان. اثار وعليها المفوغة اللقهة نعتي التي بالضعة 
حيثالسادسن الأسيؤع مائة قيل ا.رخلة هده وتنتهي عمره من اراح الأسيؤع ق ودللش سم( ؤمآ~ه 

ااعثل١م.مرحلة وهي التالية تبدأالرحلة 

الرحلةهده يعد نحلق ال٠ئل١م إل أي: ه ءغلنث1 مملمثثاممئعة فوله ق العثيام: مرحلة د— 
وغيرهاالفقري والعمود قل والمالعليا كالأطراف حمية أعضاء إل وتتحول الأنتفاحات فتختفي 

الماح.الأسبؤع بداية الغضرول العفلمي هيكله يتخلق حيث 

معنائاسم كلمة إن حيث ه ثث المفتن ^^١ تعال: قوله ق باسم: اء الإكمرحلة - م 
أنق لحر قرآل إعجاز ذلك وق لاا٠ذلام إكائها ق المايقة الرحالة بعد مياشرة تبدأ الي العضلات 

الأجنة.علم ةررْ كا العضلات حلق نل يكون العظام حلق 
١الأمبؤع مائة ق وذلك التخليق مرحلة تنتهي باللحم الحقنام إكاء وبعد  البويضةتلقح من ع  ١١
أعضائه.حى وحلمش وئكوئف حنثه، الخنين اكتمل وقد صم(  ١١وطوله)

اليوميعد ث محي ما ؤإن أشهر، عدة تغرق وتالخميلية( )الرحلة اكو مرحلة وهي الشاة: مرحلة 

بمورةالخم لأجه>.ْ ين، وتنوريع ونمومطرد وتعديل موتصهمير الخنن عمر من والأر؛عين اكال 
دوربعد ؛١^٠٠ الذي النشأة دور هو وهذا قدير، مصور حالق بتلنمق حلق بعد حلقا الخلق فيتعثر أكمل 
تتعال يقول والخميلية! الخثيتية الرحلة بين الفاصل الحد يعد الض )العضلات( باللحم العظام إكاء 

الأسؤعنماية من أشهر عدة الرحلة هذه وتتغرق ه. ت>سنآءإقيرن آثع ثثتاؤك -طقاءاحر أيشأثه 
-١١٧-



صور0الؤْتون

الحملمائة حش كبمرة ينموبرعة ثم عثر الئاف الأسهمع إل بطء )الخميل( الحئئن يتمو حيث الثامن 
الولادة.وحصول 

مديماء لأملنايزآكاء عنآ-كفي وماَج ٠^١^ سجع مثكؤر لمي•٠لمنا تؤ 
نياوأءننس<تؤت ؤيؤ أؤآئأيقأدالكّيمحم-؛ْقتيين ^..٤^٥ ١٥٥^^١مكؤ،آ؛نين ظتكص 

تلق ٦٥وكنت محتيتغ إص ثبمت ءلووّستمح بن عثج وثجمتة . دأحإو0 ىت؛ا وؤثَىنٌ 
محءمادأ'حنوأ'هيتاُننياتمؤئبجْ 

التمر.

ؤلريقماء ولكل بعض، فوق بعضها سموات سح — انماد أييا — فوقكم خالشتا لقد واف — ١ ٧ 
عنكنا وما عليه. النفق والمعراج الإسراء حدث ي ورد ك،ا فوقها، اض الماء إل يودى وبابه 
الخلق.حقظ 

وابداول،الأمار ل الأرض سطح ل ةأوئعناْ الخلائق، حاجة يقدر معلرأ ايحاب من وأتركا — ١ ٨ 
ومواشيكم.أنتم عهلشا فتهلكون لقادرون، الماء هذا ذهاب عل وإنا كالعيون. الأرض ونحت، 

الكثثرةالفواكه من وأصتاف، وأعناب، نخيل من أشجار ذات حدائق الماء بمدا لكم فأ-محزيا — ١ ٩ 
وتئتفعون.تأكلون، ضنها التي 

الرمجمها يعصر ساء*، ءطور حيل حول ثمج الش الزيتون شجرة الماء مذا لكم وأخرجنا " ٢* 
يه،وادهئوا الريت،، قو*ثلوا الشي عن صح ك،ا مباركة شجرة فهي للآكل؛ن، إداما يه وثتي يه، لثدمن 

١٧٢المساءرالختارة\ا وآحرجه ( ٢٣٩v/)اقدرك النمم وصححءوواض )اخرحءالخاكم مباركة*. شجرة من فإثه 
(.١٠٧٩برقم اضحيحت الأيام)الطللأ وصححه برأم\/ا<جم( 

لمعرفةما؛ يبلدن لموعنلة والعز والغنم والمر الإبل من الأنعام فير - انماد أبما - لكم ؤإل - ١٢ 
وأوبارماأصوافها ق متافع فيها ولكم طيا، لتا بملوما ؤ، ئ نقيكم الربانية، والرحة الإلهية القدرة 

الحلال.الهلستؤ للأكل لحومها من ومنافع والفرش، الأثاث من وأشعارها 

والأسساءلات،:اكوامم، 

الملحي،•نر والمعراج الإسراء رحلة ئنهلعل ينظر: ١— 

تع•الموات الj، والمخارج الداخل معرفة منها يتشط عقليمة، كونية آية بيان ٢- 

!٨-



الذمندنسوئ؟ 

الخزونة.الخوفة المياه نمة إل الإثارة ٣- 

والأثاث.والطعام الشراب فيها مع الش الأنعام فواتو إل الإشارة - ٤ 
الدنيا.ق يعملون وما وخس.1 تعال اف إحاءلة عن تقبلمأ مإخبار ( ١٧)الأية ل ~ ٠ 
الأرض.ينموق نبات إل السإء من ينزل ماء فمن الإنسان، عل اش نع*ا عظيم — ٦ 
لأولعالي موغر روما ل عقد * ١■^^ جيل محمد الدكتور قال الزبمون. نيت نع، إل الإشارة — ٧ 

أشهرصم  ٢١٩ ٩٧""""؛ ٢١بتاربم^ التوسط، البحر وغذاء الزيتنون رنيت شعار نحت الهلب تآؤبم^ ؤ مرة 
البحرحوصى باليان ز خاصة الزيتون نين فوامم. ل العلمية الأبحاث أحدث استعرصوا الذين الأؤلباء 

تيل ما توصيامم ل وأكد.وا التوسط، 
الدمصغهل وارتفاع والدماعية القلبية الشرايقن أمراض من الوقاية ق يهم الزيتون زيت> إف أ— 
اليمنيةبالأحاض محاه حلال من وذس الرؤياتات ببعض الإصابة من وكذللئ، والبدانة الكر ود.اء 
الأكسدةومضادات ( Monoployunsaturated Fatty Acids)والوحيدة الشبهة ضر 

(Antioxidaiits .) ْتيرولكالكولالحميدة محر الوهونات من التقليل عل تعمل الركبان وهذ

تصلبحدوث تمخ وبالتال ( HDL)الناغ كالكولتثرول الحميدة الدهون وزياداة رارِلا، الضار 
(.Atherosclerosis)الثرايين 

١أعلاه الذكورة للأسباب الشراين تصاو_، من حيدة وقاية يوفر ب~ 
كحقنةكذلك استماله ويمكن الث.( للإم)مفاد ملين( تآئثر ذات مغذية مائة الزيتون نيت إن — ج 

بتقرحاتالإصابة من يقي وكذللث، الأمعاء. أوانفتال ١لمازية الكتل عن افاتج الإمساك لمالخة شرحية 
التقرحاتلهذه جثة الالخرثومة عف ؤيققي لهها، الخامحلي للعشاء خمايته ءلريو، عن عثر والأم، العدة 

العدة.أيضا؛الإصابة؛سرءلان علاقة لها داض ( H.pylori)بايلوري( )هابلوباكتر 
ؤيمتع( Detoxification)الثنية إزالة j قدرته عف اعد ؤيالكبد وقيامم، نشاط من يزيد د- 

ومتثهلآمفرغا الزيتون زيت ؤيعتبر (. Fatty Liver)،_^AjJlالكبد علاج ي يفع لدس خلاياه تشحم 
تكوينهاويمغ الرارية، الصفراوية ؛الرمال الصابح، ويتني الرارة، كيس ق محزن الذي الكبد لصفراء 
الهلريقة.بنفس أيضا تكؤيتها ؤيمخ البولية الرمال ارلغ ؤ( يفيد وكذللث، 

الدراساتمن العديد أ'كدت قيئ رطانية.! إل التحول من ويمنعها العادية الخلية عف محافقئ — م 

أنوجد حيثج اكدي مرطان وكيلك والبيض والرحم والعدة والقولون الحلي ّرطان من، يهم، أيه 



سورْالؤ«تون

لايتناولهبااالوابي مقارنة ./ ٤ ْ بشة الثدي رحتان بالإصابة عندهن تمل يوميا الشساءالاوايٍايتناولونه 
^نتظامإ

ا-بملديةواكورمات والإكواءات والعفلمي الروماتزمي اكاصل لاكهاب مغا>سا علاجا بمد و— 
كيتنالرياصفن مل من تخدم يكا موصعي كدهان امتعاله ٍلريق عن العصية والشبان 

والغاصل.العضلات 

إذاف4 القمل ؤيقتل الرأس، لقشرة ثعال وموعلاج الشمر، سقوط محيمع ابلي ليونة عل ■محافظ ز~ 
عام*.بشكل ا-بملد وصحن الثرة ق عجيب تآثثر وله محاعات عدة الرأس فردة عل وصع 

العحييةالصورة لامحتتحضار ه ءلوي_ّائاء من محج ؤ ٠ قوله ق باطلصايع ءاكعبير عاشورت اين قال ٨■ 
طورل بالشات خارجة سمرها ادا9ع كأن حتى تكؤينها، أول ق الشجرة تلك بها كوئث، الش الهمة 

ساء«ّ)اكميرواضر:حا/امد

وايافع.الرزق س فيها وما الأعشار؛الأنعام، ق متقلأ إخاد ٢( ١ ) الأية ق ٩- 
اللحق.كإق العلور، جبل صورة —يتئلوت ١ ٠ 

ثويىت أقه م؛بجءممال،يضفيآصوط وكنصأا^١^ نعق ^^١ ؛ؤ 
^سمحصث1لئ-حجمرثآحءثا

ذ؛ريمبموأيئن هودلارتجأاي؛محء إن ءامايا بمنداؤآ ماممعنا ممحكت ووس-اءآممثلآرل 
ؤعتصناأعيننا آكلك آياآصمع فأزصسنالكمح بماحكنبجن رية<آنمميى قال دء 

علتوكثبق رأذإا-ك>للأمن ي، هعقزمن آماثاوثارآلسورفاسأنغ>تيا هإذا■؛^١٠ 
ؤسك ^ئقأثوس ثتأؤجى إمتم ثللمإ قآ ألمد

إةق،محيلييث،محلىمز؛لأمباجمحبتر■جئ١محلاصلآ-محدلله١^،عنتامثآكثمآظلي١بم،
صلي^،^^؛١ 

التمسيرت

ايحر"ل ومتاعكم أنتم تركيون المفن وعل الر، ل تركون الإبل وعل " ٢٢
تبالنسب إليهم متقريا فتادامم تعال، اش عيادة إل يدعوهم قومه إل انقهخ نوحا بعثتا لقد ما — ٢٣

ءن.ا؛ه؟نحافون أفلا بحانه، عيره لكم ممود لا سواه، دون وحده افه اعبدوا قوم يا 



الومتونسورة 

الميادةله تكون أن يريد لكم، ممائلأ يثرآ إلا نؤح ليس ثقيآت قومه أشراف من ا-اءهااة فقال — ٢٤
مننؤح ءلته دعا الدي ^^٠١ سمضا ما ْ،الآئممن، لأرمحل الشر لهداية رمحول إرمحال القه ماء ولو والنيوْ• 
اتاب.الأمم ي التوحيد 

بموت•آد جنونه من ميت، حش فانتفلروا محنون، رحل إلا نوح وما - ٢ ٠ 
له.االكدي؛ن قومه والتمرعل العون يهلل-، ربه إل الة؛وأ نؤح فتضرع — ٢ ٦ 

وتعليمنا_،.متا، ومرأى يحقظتا المقيتة اصع أن وأمرْت ءق؛و؛ نؤح لجيه تهال النه فاصتجابؤ — ٢٧
وهوإشارة- فيه تجز الدي اكزر ومرت الأرض وجه من الماء عيون وفارت بإهلاكهم، أمرنا جاء إذا حش 

إلانصأهل؛يتلئ،، فيها واحمل ذكرأوأنش، الخيوانامت، أنولع كل من الفينة ز احمل قلمنات ~ العياب، لنزول 
بالغرق.هالكون ومم كفروا؛ الدين ز ولاتثي بإهلاكه، ا،ذ حكم 
القوممن أميتا ادوي ف الخمد ،: ١٥فينة، العل معلثح ومذ أنت، واصتقررمحث، ركبت، فإذا — ٣ —٩ ٢ ٨ 

وتدالماركة، المازل عباده أنزل من محر وأنت، مياركا، الأرض من ْتزلأ أٌزفى رب يا وفرت الكافرين، 
ننآنلثوحآفهليمم ؤ تع١لت قوله ك،اق له تعال اش استجاب 

[.٤٨]مود: أي،ده ^^همحبمثه.ديتاسام، 
حقائا ؤإننا للعباد، لعنزآومواعثد اللثام، وقومه الكريم نهمح شأن ل العظيم الأمر ذلك ل إن " ٠٣ 

المرسلون..٠١ حاء التي بالآط-.ت، هماذا ئضيين 

والأساطاُت،:الفوائد 

بغما الراد بل آياتهم، زمن ز لكلام يآذامم ّماعا ليس التفي ال~ءاع كان *لما عاشورت ابن قال ~ ١ 

. ٠٠لاتصال ا معنى لتضمينه بالباء؛ ( ٢٤الأية)ي ^ سينثا ؤ فعل ءئ"كا آبائنا، زمن ل هدا مثل وقؤع إلينا 
(.٣٦/ ١٨)التحريرواكود: 

اف.توحيد إل دعوه — محمده آحرهم كدعوة — نهمح الرمل أئل دعوة " "٢ 
هؤ.محمد سيدنا ز العرب، ذللث، ادعى ك،ا بشر، لاثه للمرالة بملح لا نوحا أى نُح قوم زعم ٣" 

الئ؛و؛.نُح فعل م افه، إل لهومم حال قومهم إل يثحثوا أن الأنيياء أبلع النه إل الد'ءاْ عل ~ ٤ 
ومحاولةمواجهتهم، من ثم؛ا متعد.دة، بتهم امامهم إل الثلأم علميهم للرسل الكد-بوذ يلجأ ٠~ 
اساعهم.عن الناس لصرف 

.١٢



الدمندنسودة 

آهآدإكدؤرُْ ماوونى اثن ليتت1وط ءاحؤناا؛©؟ قتئآئءحؤ، وؤ 
مامنياإلا\ذوء للثؤؤ ق نوش-ؤ أيو\ بلملم وئدبجأ اأو^أاؤبمالأيلاين مقؤن 

معدون؛أ©أاإئؤًمبم.يتيتلآا 
نثمحن 3=قدباؤما هورلأمح؛بلآذمبجاعزأثي إن ببمت،ن ؤمحساومامحن >ءتثثاماآلئماثمؤق إلا 

آلمحذ?©أرثلخدمم وتيسمئ ةلصاشلي ئإ?©؟ ^< ١٥?©؟ يعؤيتؤى 
هاَ©؟ ءاخفى بني'هرهمييا ثثّأدثادا.ين آلْلنإيتن عٍعدا,للمي غكاء مت؛تلننهلم ائمحق 

التمسثرت

وصهم، جنمن رسولا فيهم فأرينا نؤح، قوم إهلاك بمد من هود قوم عادأ أيجدنا م ث ١
ا؟ _t،4نحافون أفلا سبحانه، ضرْ لاممودلكم سواه، دون وحده اض اعبدوا أن القفوأ، صء 

مماثلابشرأ إلا وسصد الرفثن: بالبعث الكدبتن الكئار قومه أشراف من ا-بمهلة وقال، مآم_؛مأ- 

برككملخاسرون إذأ إثكم بشرأمثلكم اتبعتم وقساإن تشربون. كٍا ويشرب، كإتأكلون، الطعام يأكل لكم 
ألهدكم.
منتبعثون أئكم صد أتعدكم اكالةت الأرح الاياهمت، ق أالس_، بعدة البعث، أنكروا م —٨٣— ٣٠
حياةلا القبور. من اليعث، من توعدون لما بمدأ بمدأ مفئة؟ وعفناما ترابا ومحثروا تموتوا أن بمد ئوركم 

صما الوُت،، بعد بمبعوث^ن سحن ولمتا بعضا، ويولي بعضتا، يموت نعيشها، التي الدنيا الحياة إلا  ١٦٠•مؤ 
أ؛اوبأ.مئ.هه ولن كدبآ، ' ٠٥١عر ا-حتااق رجل إلا 

موكدأله تعاؤ، افه فامحتجالب، قومه، عل والتمر العون يطالب، ربه إل انمحلوت صء فتضئٍع — ٤٢—٣٩
الشة الثديي. العداي، صبحة ففاجأئرم قليل، زمن بمد كفرهم عل نادم؛ن محيمثرون ما ومبثرأت 

العتدينودمارآللقوم فثندآمنالرحمة، المام، عل زلزلتهم،فدمرناهم،وجعالتاممكمثاءالسيلالدييهلفو 
وغيرهم.وشعيب، لؤمن كقوم آحرين، أمما هؤلاء ٠١٩من أنشأنا نم الرين، عل 

والأستتياطاُت،الفوائد 

ونشأمتهم، كان الرسول، أن لإفادة )إل(؛ دون ب)في( قوتقاهل ؤ فنل ااءاو.ي عاشور: ابن قال، - ١ 
)دوم(،لأهل لوحن مثل إليهم، أوواردآ هتهم رسولهم أن لأرف حتى باسم بمة؛، لر ئا القرن لأن فهم؛ 

٢.



ّورأالذمندن

بينلام،اواة إتماما مقمودأ؛ منهم رسولهم أن عل التنسه وكان للشط. وموس )نينوى(، لأمل ليونس 
٤(.١ / \،ا )التحريروالصر: محمده،ا. إليهم أرسل الذين وحال حالهم 

يالسادْ.ؤإمحراده تعال اممه توحيد دهي واحدة، الأسياء دعوة ~ ٢ 
والتكدس.القح ق متشابه الأنيياء دعوات من اللأ موقف — ٣ 
الحؤ.عن ومنتدان للفطرة، ممدان الدنيا شهوات ي والانغ،اس الرف ~ ٤ 

صالخ؛ن.كانوا إن ولأس،\ عيادْ، من الذلLلومين دعاء تعال اف اسجابة ْ~ 

أقئيسثمحائعه:،;أ; 
بثاثث^، ٣٥وأثاْ مؤبجنح  UJL^؛م أتؤآ لايفيؤن كؤم نعدا يحعلثهنزآحاديث بمضا يتطيم 

مثقثاهقستي لقي قامأمما وتغث*خمءهأةكنةأ محبمؤيثتي إق أو؟ ين وحنؤ 
^^^بماتوشص،صَبمون

ومبمني>وهدتإر ربجهمدا>ي< وءاديجئاإل ءايه هث ثتم اواةثظناأ؛ث 
Iالتمسير

ولاتتأخر.صه، لاتقدم لدمارئ، تعال اف مر0 الدي زمئها ظالمة ك لكل -  ٤٣
وجعالناهممتتابعين، كديوه، قومه رمحرل دعا كلط متتابعتن، أمهم إل رسلنا أرسلنا نم " ٤٤
رملهم.بدعوة يصدقون لا لقوم ودمارأ افُ، رحمة عن فبعدأ ؟١١، ؤيثعفد روى، أحيادا 
الرفين،وأعوانه فرعون إل واصحة وحجة التسع، باياتنا وهارون موص أرمننا تم —٦٤— ٤٠

بالعباد.يبطشون وكانواقوماحثاميز وهارون، بموسى الممدض ذا'-تكمجواعن 
طاعةمطيعون لما إسرائيل ض من وقومهإ مثكا، برجلين اضد.يى وأزلامه: فرعون فأنكر —٨٤~  ٤٧

البحر.ق بالغرق المهلكين من ذللث، فكانوا؛بت، وهارون، موس فكدبوا أ العييد؟ 

•إسراتيل بتي إل هدايه التوراة موس أعطتا لقد ما -  ٤٩
أرضمن مرص بمكان وأسقنامما عثليمة، معجزة وأمه مريم بن عيي قصة وجعلنا — ٠٠

الث،ار.وألوان المياه، جريان من الاستقرار أساب فيها القدس، 

ست

٢٣٠





الومتونمحورة 

ْقددرمم،ل التي الأع،ال تلك إل غبمرهم ينمقون وهم الصالخة، الأعمال ق سادرون العالة، الدرجات 
منقدموه لما الهنابق الحق مها العبادثفلهئ أعمال وءادناصحاتف، طاقتها، إلايمقدار أ نفلاتكثف لأسا 
أساب.دون أوبعقاب ثواُت،، بتقمى يظلمون لا وهم أوثز، حير 

الذيأهو ه محتيثت تا»امأ يهمبجن ؤ افه؛ رسول يا ت قلت ةالت،ت عنها اش رصي عاثشة عن 
ليتصدقيصوم الرجل ولكنه الصديق( ينتج يا )أوت بكر أي ياست، لا، ٠ ئالت الخمر؟ ويشرب ؤيرق يزي 

برتمانمل صل النوم باب - الزهد مماب - ١ ٤ ٠ ٤ X/ المنن ي ءا-بم ابن )أحرجم مظ،<ا. يتقبل ألا عنافج وهو ويمل، 
)السيركوالخاكم (. ١ ٠ ٩ / آخمد)افد٦ وأحرجه ٣(.  ١٧٠برتم الومتون محورة ~ التفجر — اكحح )الجامع والترمذي ، ٤١ ٩٨
 /Xصحح الألابي وحسنه الدهم. ووافقه وصححه (. ٤٣٩ —  ٣٩٣( ماجه ابن /X٤٠٩.)

والأسشاطات،:الفوائد 

•وحده الد يبدون واحدة أمة يوكون ٠لريقتهم عل وأساعهم جيها الرثل ~ ١ 
الأمور.وصائر والشرب الطعم ل الحلال نحري ء.جوب ~ ٢ 

وابتلاء٠اٌتدراج هي لو،ا ورصاه، افه محبه دليلاعل ليتج المال، وكثره الررق، سعة ٣" 
يهليقون.ما الحيادفوق افه لايخلف ٤— 

ومحفوظة.مد،ونة فهي العيال، أع،ال ومنها الكون، هذا وكبيرق صغير لكل تعال افّ شمول'يلم ~ ٠ 
أموالمن به افه يمد.هم ما أن من الكفار مايعتقده حطأ عن مستقبئ إحيار ٠( ٠—٦ الأيتين)٠ ق ٦" 

لهم.لو،اهوفتنة الخيرلجم تعجيل ّيّ_، ق المحح وأل يتحموته، حيرلجم الدنياهوتعجيل وأولادل 

_١x٠.



الومتونسودة 

ءابج،قكمةأظئنثوكاثئ،  ١٥"ث!*محئوتي تغ اق؛ئِ ^٠٤^٢آثثم  ١٥٠عتثئغى الموام،إدائت؛ 
آتدبمتمأألمنيآز•ج\ءرمادئ أدؤ .؟ دهجرأي< ثتئي؛أييءشئآ ُو؟ ذنيممحبأ أءءسمح ءق 

^٣؛^^٢ ^نزؤد، 

40مج/لإهمزن
التئس٠^رت

القرانهذا عن وعمى عقلة ق الكفار قلوب إن أعإلم! صوء سب الكمار افه بجدد —٠٦— ٦٣
إداحتى ٠ عليي سمديون تذ، عاْلج^ن هم ~ الآ^مر هن علجم هم ْا إل إصاق ~ بث4 أمال وشم الثلم، 

سشثوا؛لا ث لهم فيقال النار، أهوال هن للأستغاثة يصيحون هم إذا الآحرة يعداب، منهم ١^؛؛^، أحدنا 
فعديالجاة معش ه وصمن من4. ؤئئصكم أن عل يقدر أحد ولا يتقدون، لا عذابنا من لأيكم 
عذابنا.هن تنمحون لا أي: ب)هن(، الفعل 

أدباركمعل ئرئدون فكنتم ببما، لتؤمنوا عليكم تقرأ القران ايات كانت قد لكم؛ عذر لا ~٧٦~ ٦٦
ساقطليلا بيتكم وتتمامرون وخدامه، الخرام افه بيت أهل الكم الؤٌنآن ٣، مستكمين سء|ءي، من 

العظيم.بالقرآن الطنن ق القول 
القران؛هذا يتدبروا أفلم أساليب: بعدة لهم موبحا الشركين هؤلاء أفعال تعال اطة يئكر ٧" ٠ " ٦٨
يعرفوال؛ أم والقران؟ الرسول من الأقدمن، لابائهم به عهد لا ما حاءهم أم به؟ فيصدقوا فيه ما ليعرفوا 
بلزعموا، ي الأمر ليس والخميقة صون؟ محمدا إف يقولوزت أم متكرون؟ له فهم رّولهم صمات 
شهوامحم•، عنالفلأيه كارهون؛ الحق لهدا وأكثرهم إليه، تعال الق، أوحاه الذي بالحق محمد حاءهم 

والأسماطات:الفوائد 

ومحفوظة.مدؤنة فهي انماد أعإل ومنها الكون، هذا وكبثرق صغير لكل تعال اف علم شمول - ١ 
١^^١.أمور ق واتيل ١^١^، اكئم كراس ٢— 
الوقتمن الأنمماع بدل القول، من والضحس اللهووالقلية يحدسث، الالل وقت، قضاء كراهة ٣— 

اش.طاعة ل وقضائه 

-١٢'



الومتونمحورة 

ذًجهمقخي ل مهرنج تش كتيبآلتثن؛ث أ>مآتئلم آدمي ؤ
ن)قئآلئتجخنة تبمر-ثؤ خ؟ تعف ثميح *مكآ مثثهم محمحك."آذ ^؟;؛؛^٠٢ عن دهر 

كنثهملثؤؤبمت''©؛'نؤ لاهمحك.ت*فغرمح اقن كمهنقنثمحمو؟ظن أممممإق 
ئاآستكامألنيمألمذايا أ-خدئهم ؤإقن نمهؤن طثيننهم ؤ، ثيجؤأ صم ين وكثمتاٌايهم 

هتسون فيه عذالإ>ثدياولذامم  ١٥اباإدامثتتاعثهم حئ ؤماقتقؤن 
المرء

ومنوالأرصس السح الموات لمدت الكمار، مرحه ما مسايرة عل تعال اش ستة دلوجرت " ١٧ 
له.مهملون معرضون صه فهم وعزهم، محلهم ئه الذي العقيم القرآن أعطتاهم ولكن مهن، 

UU -Uأبماك محر امريم اف فعطاء يزمتوا؟ فلم مخلوا التاكح، رّأداء عل أجرأ الهم نأم -؛
دينإل هوملث، كدعو - الرسول أبما - وإنك رزق، ثن وأكرم أعض، قى أفضل بحانه لمل الرسول• 
لتحرفون.المتمم الهلريق عن القيامة بيوم لابمدقون الذين وإئ الإسلام، 

ضلالهمق عقليا تماديا كيادوا المائس،، من أصابمم ما عنهم دريننا الشركين، مولأم ولورختا " ٧٠
فيه.يتخعلون وهم 

*،UU-U - ،المزول:مسج

آئشدكمحمد يا ذقالت قو، اض رسول إل حرب ثن أبوسمتان جاء ئال- عتهيأ، اّه رصمح، ماس ابن عن 

إلاتدا>ء،تحدثهم ؤلثت ؤ ^; ٥١فأنزل — الوبروالا-م يعك، ~ البلهر أكلتا فقد والرجم، افّ 
الضد(.كتاب -  Y٣٩٤/ تدرك ي)الالحاكم راخرجه ّرقمبابم، ٢  ٤٧م/الأسان ي حان ابن ه-)ا-محرجه ثثمحئ وما 

(.٠١ا"/• حجر)الفتح ابن وحتم الذمي، وواص وصححم 

الشرت

جاءتممإذا حش بحاته، يعوم وما ربمم فه خضعوا فيا بدر، يوم والقتل يابؤع بتاهم عي• ١^• وما 
حير.كل من يائون متحرون، هم إذا الآخرة ^اب أهوال 

والأساطاُت،:الفواتد 

والحران١الهلاك إل بمضي وأيه اضةا، ايع حْلر " ١ 
مه.ويزهد الأاس، أيدي ق ^^^١ أن الأ.اص ض ٢- 
الكافرين.صفات من اياؤلل، عل والإصرار الخؤ، ورقص والمكابرة، انماد ٣- 



سور0الؤْتون

ستحرفبآله والخاب بالعث يصدق لا مى حال عن منشئ إخار ( ٧٠— )٤٧ق ٤— 

الابتلاء.عنهم تعاق النه كشف إذا الجحود، ل الكمار تمادى عن أخر تشئ مإخبار وذ؛هءا الخق. عن 

يثاص0مآئىقآومح̂ ؤ
بلثؤشى.١ ؛* ١٥١وألأهاي ثثتثشآض ؤتم هيءؤينيئ، محئوامحى محثثين 

كدوصن.دا?ؤآ ثعوئو0 زظا كحك نإيآ رداوثغآؤيكة ظلوا تال١لأؤفيى •؛١ مئق عالؤأ 
صصوساينملإنس1للأ

الم\ر٠

الكونية،الايايت، لنشامدوا والأمار لتمعوا، الع لكم خالق الذي هو سحاته واف — —٧٨٠٨
زوبثكم خالقكم، \ذذي وهو العفليمة، النعم هذه نحاه مليل فه شكركم دلكي 7أا، لتققهوا والعقول 
الخيامق التصرف وحده وهو للحسايؤ، موتكم بعد عبتعون سبحانه إليه نم الغسل، بهلريق الأرصى 
الحق؟١^٤ تعملون أفلا والنهار، الليل ثعامت، سبحانه وله والوُت،، 

أرذاقالوات إذ لهم، السابقون اليعثه منكرو قال ما مثل قالوا بل الحق، ايع يعقالون لا إمم — ٨٣— ١٨ 
كاتن،البعث قبل؛آن من وأباونا نحن مازلناثوعد قإ أخرى؟! تارة نحيا بالية وعظاما ترابا وصرنا متتا 

 Uالأقدمين.أكاذيب إلا دا ه

والأساطات:الفوائل 

والقواد.والمر، الشمع، ومتهات تعمه، عل تعال افه شكر وجوب ١— 
الليلوالنهار.واختلاف والأمانة، الإحياء ومتهات وقدرته، افه علعفلمة الأدلة كثرة — ٢ 

ان.الإنبنوعيه لا فيإ الأخرين عل التهمة إلقاء إل ايارعة دم ٣- 

 -٨'



الدمنونسورة 

^ئ<محشألأئثهمحى'و؟اوآ صظنئآ و.ىغةكخؤآ (ين<آيربض ؤؤ 
ظوصلآسمض.
صمحإتمحصن.محمح

ومايكاثد ين اس >؛- ٥٥١ماوإتح-رتتكذمإا؛وأر أوأل مءحثيينث■ ءأن .شءش 
عنلم"٥" ^فؤرض ممه' 

هثرًءكويق>  LaLc-فتعنك رآلئه2،وة اكسب 
التمثرث

فأ-صروبي،لديكم،؛!٣ لكن إن فيها؟ وقى الأرض هذه ملث لمى الرسول: أبما لم ل ق- 
تعتثرون؟أفلا لهم: ئل ض•  ١٢٠١ّيجيبون 

سيقولونالخالوقات؟ هوأعظم الذي العرش ورب السح، السموامت، خالق مى لهم: ئل ~٩٨~ ٨٦
محميوهوسحاته ئيء؟ كل ملك ييدْ مى غبمرْ؟ عبئتم إذا عذابه نحافون أفلا لهم: قل النه• إثه ميرين: 

سيقولونذلك،، عن تعلمون كنتم إن عذابه، افه أراد مى ■بحمي أن أحل ولايقدر به، استجار مى 
عيدتمإذ عقولكم، ذهبت، فأين لهم: قل يه• استجار من سحاته الجير ثيء، إكز، المالك القه إثا معترفين،: 

وأثملأْالالث،لهم؟ثنءلأئمصهم، 
بالحقأتيناهم بل علم، بغتر اف عل والقول البمثح، إنكار من يزعمون يا الأمر يم، ل ٠

مْللقاولدآ افه انحذ ما شركهم، وق اليعث، إنكارهم ق محاذبون وإثم الأحبار• ؤ، 3، للصد المتممن 
خالق،بإ إله كل لأنفرد آلهة معه ولولكن العبودية، ق يشاركه مى معه وليص البشر، من ولا الملأتكة من لا 

وماخلته عن غاب ما بكل عالر وحلم هو يكذبون، عكا وئئئ'س اممه ثثرْ الضعيم،. القوي وغلب 
والولد.الشريك، عن وسز0 اممه فتعاظم يشاهدونه، 

والاسساطات:الفوائد 

 ١ ~tj  أقربلأما فيها؛ ومي الأرض مالك عن بالسؤال فايتدئ واكدتج، الترقي ق ؤلريقة الأيات
أع^هو ما إل ارتش ثم والعرش، موامت، البربوبية الاستدلال إل ارتقى تم المخاطينء، لإدراك العوالر 

كالها.الأشياء ز الطلق وهونحتأض وأشمل، 

للعبادة.هوالمستحق زاق، p١فالحالق الألوهثة، بتوحيد يلمرم الؤ؛ويق توحيد — ٢ 
إجابته.حلال، من الحجة لإلرامه للخمم؛ اJواJ، أصلوب امتخا-ام ٣" 



١^٠٠^^١محورة 

و؛وجو"•_ jiبا الخى عن والمتجامل التغافل توبخ جواز ٤" 
الكون.لفسد إله من 1كثر فه فلوكان واحدأ، إلها له أل عل دليل الكون نفيام استقرار — ٠ 

١٥'آلْكليتق الم؛ي ؤب> ثلأمحمني< .اني• إماذه لي م ؤ 
تتمحتل يممؤيك بما أعلم هش آكيثه أحن س >انى أو^ّآدذع كندمح< ضدهم ما نيك 
أينق؛آت محثتح،. يف محأعمحد آلسطيرت. م>بج ين إى أمد 
ميءثمابجمِمحعإيهم محين هأه نو أعمد ؤ؟،ل 

موودته»ثملت ممن ولأيتاءلورك^,\ ءومٍسذ سهتِِ أناب فلا يىآدتورِ لتيخ فإذا يبعمي'ئ^؟ 
جهمؤ، أ>سهلم شثوأ ١^-؛^ خآؤهذ£ك مق،ثهُ حمت نتث 

^صى0أممحهميءظهم;اءبموق.ص؛محيث 
^^^ِي\ِءجثئت.ك

ؤئامحمح0<
الم\ر.

ربال>سا، ق العذاب من هم ست. ما مول قيل ئرتتي أن أرذث إن رب يا اررٌولت أيها ئل — ٩ —ه ٩٣
به.وعدناهم الذي العذاب نريك أن عل لقادرون محإيا الشرممن. القوم ْع محيتقض فلا 

به.يصفونك يإ أعلم نحن والعفو، يالمش^ الكمار وقابلإصاءة قدءوتلث،، اسمث —  ٩٦
يكونواأن بك وأستجمّ ؤإغوائهم، الشياءل؛ن وساوس س أعتصم؛قوتلئ، رب يا وتلت "٨٩"  ٩٧

الأع،ال.من عمل أي ل معي 
ثلمأدرمحم ئد الوت علامات أحدهم رأى إذا حتى صلالهم، عل الئركون سيستمث ١" ٠ "١ ٩٩

ثيءيكون لا كلأ بالرجر• اُبمواب يأتيه نم محالحا• عملا يعمل لكي الدنيا؛ الخيام إل يرجعه أن اف ودعا 
محسترالدنيا، إل العودة من ماغ حاجز وبينهم تقع، لا الناحر اكدم فيها اكي الكلمة هده ؤإذ ،، ٧١٥س
الساعةلقيام الثانية الضمحة فيه تضح الذي بالمرن اام،قلم، المالكؤ نقح فإذا الحساب. نم اليمثر، يوم إل 
ه.نفحموم لانشغاله بعضا يعضهم يسأل ولا اكسر، هرابة ئئثعهم فلا 

-١٣



•ودءالومندن

الفائزونهم العالية، الدرجامحت، أصحاب فآوكاك، سثاته، حمل حنانه زجخث، فتى ~ ١ • "٤ ١ ٠ ٢ 
فيهاماكثون جهنم، نار ل يالضلال، هم أنفصثعوا الذين فآولثلئؤ حسناته، عل سيئاته زادتر وقى يابنة• 

مشوهوالوجوم.ون عايفيها وهم وجوههم، النار نحرق، أيد،آ، 
أي؛النار، وجوههم الكفارتلفح أن الكريمة: الأية ^٥ ق وعلا جل ذكر0 راما الئتقيهلي: الشخ هال، 
بجميمثثرءتمثهمؤ،آنرهؤ تعال: كقوله الوضع، ط؛ غير ق موصحا جاء ثدييا، إحراقا تحرقها 

.٠ [ ٩ • ]اك»ّل: ه آلنايِ ؤ( ؤجؤمهم ذؤثئ جاءإلثقه نمن ؤ تعال: وقوله الأية، [ ٦ ٦ لالآ>زابت 
البيا فكنتم ااد■نيا، ؤ، عليكم تقرأ القرآن ايايت، تكن ألر عليهم• ^^١^١ توبيخآ فم ليقال " ١٠٥

تصدقون؟

دالث٠ق وكثا أهواتتا، يي، بمعاصينا مكثرمت، ربنا يا معترفون: جهئم نار ؤ وهم قالوا " ١٠"٧ ١ ٠  ٠٦
نا.لأنفظالمون قانتا الكفر إل زجننا فان الدنيا، إل النار عياب من مخنا ربا يا الهدى، عن صالن 

والأتاطات،:الفوائد 

ئره.من إلاالاحت،اءبافه معه ولابمي الإحسان، معه لاي؛ني العدوالشيْلابي " ١ 
أولهل لكه مبصحة والاهت،ام كلها مراحله عير الومن ببداية العناية القرانية التربية س،اات، من " ١٢

بالربالاعتصام إل محتاج الومن لأن ابتداءوانتهاء؛ الومن حماية التربؤية الاستعاذة دلألامحت، ومن وآحره، 
ريعيد.هتعال افه إل فهومحاج والنهايات، البدايات ق وثنعانه الشيطان إغواءامته من له الخافثل سحانه، 

لينسهتعال افه إل ومحلح به، قيامه أثناء ق شيده تعال افه إل ومحلج العمل، إرادة عند الس؛هلان كيد من 
ءليهوءئتمله؛ه.

فاته؛ما ليتدارك الموت؛ عند الدنيا إل العودة ان الإنممر " ١٠
علأشرف، إذا شركه عل ظل الذي الشرك حال، عن متقلأ إخبار ١( ٠ ٠ - ٩٩)الأيتئن ى - ٤ 

الإيعازمن ضيعت، ما أستدرك لعل الدنيا إل ردف رب يقول' فإيه العياب، من له أعد ما وشاهد المومحت،، 

ذلك.له ليس فإثه والطاعة، 
شيثآ.يتفعهم لا وضلالهم بتقصيرهم الثار أهل اعتراف ~ ٥ 



الدمتونسوية 

لتاهأعفز  ١٤٠١٠تئنا يممحئئى بمالي تى ميق إثةُكاد< ُو؟ ئثهشؤ ه ؤها أئثؤأ  ٤١٥ؤ
.بمر حققظ محنية ةيخاه،محأشن.

اؤآؤ قليلا إلأ ئثئر إن ثدي اؤ؟ ثسلآدادتي همم شش أر ^١ لتا 
سئاثثا'هظمه?© م4؛آ

عندؤ>ثةاجمثابدء هدء لم> بجعتن ءاحرلا معآثوؤلتها يغ وش أؤ؟ آلمنيآلخكمتهمِ هونيب 
جظنه،ضأشن.رهتمءإئهء 

الشسثرا

١ أيدآ.نحاطيول ولا مهانين، أذلاء اسكتوا والتحقيرت حافلأبالزجر الخواب فحاءهم —  ٠٨
ذنوبنا،لتا فاغفر وبرسلك، بلثج صدقنا ربنا يا يقولون• ااومتين عيالي من حماعة كان إيه ~ ١١١~١٠٩

يالسحرةالانشغال أساكم حتى دائإ منهم سحرون فكنتم اراحمتنء أرحم وأنت كءدسا، وارحما 
أحسنأذاكم عل ص-أمهم جب ياليوم جزيتهم إمحا اسهراء. تضحكون منهم وكتتم وعادبي(، طاعتي عن 

)إن(أة داكجه، الإيحاء لك مل الأصول ق تقرر ارقد الشتقيطي: الشيخ قال يالث. بالقوذ ا-بمزاء 
الأية;هذه ل وقوله إساءته. لأجل أي؛ ميء، إيه عامته كقولكت اكعليل حروف من المقيئة الكورة 

الشالأسباب من أن عل المشددة المكورة ررإنءا لقتل فيه يدل الأيت؛ن، ^ عيالي تن ؤإئةَُكانمايى 
ؤريّاءامثافاعفرلتاؤإتحمتات يقول الن،ي الومن الفريق هدا همن وسحريتهم هواسهراوهم، النار أدحلئهم 

والإيمانافه، ذ'كر ذلك ينسيهم حض الدنيا، ق المؤمنين صعقاء من تنخرون فالكئار ه -ثيرّآلتيمحين وأنت< 
الئارء.داو.لكا فيدحلون يه 

مكثتابدمول: هأجايوا الل.نيا؟ الخياة ق مكمحم كم الاومت وجه عل تعاق القه عناطهم " ١١"٤ ١ ١  ١٢
ذلكتعلمون كنتم لو قليلا، زمنا إلا الأرصى ق لبثتم ما قالت الأيام، يسبون الذين فاسأل أوأقل، يوما 

الدنيا.حقارة لمزهتم 
رجؤعلا وأيه عقاب، ولا ثواب بلا وباطلا سدى حاشاكم أث،ا — العباد أثبما - أفثكتم — ١ ١ -٦  ١١٥

زثلا ومحلا، ندى ا-ئق محلق أن عن الحق الئلمك اف فثنزْ طعم، ك،ا الأمر ليس للحساب؟ إلما لكم 
الكريم.العرثى رب، سواه، 

.. ١٣"



الومحتونسورة 

ريمهعظي عقابه ذإد،ا - اش إلا بحي ممود لا إذ ~ بذلك له حجة لا آخر إلها اش مع بجعل دمى " ١١٧
الخاحدون.يفوز لا إثه القيامة. يوم 

الراحين،حير وأتت الواسعة، برحمك، وارحما وللمومنين، ل اغفر رب يا ت الرسول، أبما وقل " ١١٨
ثيء.كل وسعت، رسلأ، فإف 

والأساطات:المواتي 

لجمالغفور تمان i، افه إل الأمر تفؤبمى ه ؤآ'ءغرءثتبمهم متعلق حيف 'رز عاشور: ابن ءال< - ١ 
وأمرهاكام. بقرينة وارحمني، ل اغفر العض: يكون أن ويجوز الومنين من كانوا مى دالراد والرحومغ(، 

اكنيا<.براعة فهومن السورة، بانتهاء موذل الكلام وهذا وءا.آبالإجابة. ينقمن يدعو؛دلك، بأن 
X١١١)اكميرواكور:٨^/

به.والاستهزاء ايلم، من الحرية حرمة ٢" 

ليداب.ولدافهومتحق شثّكه؛ عل لسرك لا-محجة " ١٠

؛٣٣



التويسوية 

٠مدنية الترولت 

Iالقاصد

اسن.لدى امة ايالأجت،اءيأن الاداب بيان ١- 

الفاحشة.j الوقوع من الوقاية اكدابثر كال ٢- 

عتها.افه رصي عامشه الؤمت١ن أم براءْ ٣" 

قو.اض رسول ن؛ينا تعظيم ٤" 

تبآقآؤتي«آهي

ئء،وتمثامثن ^؛^١ؤهمبمثبماثأتزكالأآتي ؤثئ 

يبميثئأمي.ة
ئثمألإ0استجرييئأج؟ه'ئ^؟للأاق؛نظئئش إقكجآك،تويى آبدأ 

الرولت

سفتها قل ئ عنها، اف رصي عائشة الومنن أم براءة ل السورة هذه من الأول العشرة الأيات نزلت 
طول.بن ي بن اض عد الماق رأس افتراه الذي اتكثار القول 

(. ٠٢٧٧ برقم الإغك، حديث ي باب التهمة، كتاب ملم، وصحح .  ٠٤٧٠ برقم التمسبمر، البخاري، ص«حح )ثتظرت 

المسهره*

أحكامها،وأرجسا جو، محئد رسولنا عل ~ العقلمة من لنا بإ — أنزلناها الشأن عفليمة سورة طْ — ١ 

بنورها.وتتتيروا حا، لتتعفلوا وأحكامها؛ ومواعظها حدودها ز واصحان آيات فيها وأنزلنا 

ك،ا— عاما وعئ؛وْ بالوؤل، حالية منة متهما واحد كل فاضربوا الحصت؛ن، غير والزانية الزابير ٢— 

إنالرباف، المكم مدا تعْليل عل :W الرأفة ولامحملكم ا-بمربمة• هذه عل عقوبه - الشرفة الئثة ق بت 
زحرأواعتيارآ؟~ فأكثر واحد — الؤمت؛ن من ءل١ئ٠ة العقويه ولثحصر الأحر، واليوم باق !.فوز L^ajكنتم 

-١٣٤



التويمور؟ 

اقضيأحدهما؛ فقال ه، اه رسول إل احتصإ رحين أن عنهإ؛ اطه رصي حالي وزيدبن هريرة أبي| عن 
أنل وأدذ اش، بكتاب بينتا فاقضي اش، رسول يا أجل أةقههءا~• لهو ~ الآ'م لقال اش، بكتاب بينتا 

بامرأته.زنى — الأحبمر وانمسيف مالك؛ قال — هدا عل عيفا كان ابني إن مالت تكلم، قال؛ أتكلم• 
أففأحيروف العلم أهل سألت إف نم ل، وجارية شاة بمهتي منه فافتدبت، الرحم، ابني عل أف فآحيدول 

بيدهنمي والدي أما ٠٠افه. رسول فقال امرأته، عل الرحم وإن،ا عام، وتغريب مئة جنت• ابني عل ما 
أنياوأمر عاما، وعربه مئه ابنه وجلت• علييثه، فرد وحاريتلش غئمك أما افه؛ بكتاب ؛؛نكيا لأيضى 

الأيمانكتاب —  ٥٣٢/ ا ١ اليخاري )صحح فرجهاه. فاءأرد،،تثا رجها. اعترفت فان الأحر امرأة يأق أف الأٌلمي 
١(. ٦٩٨، ١  ٦٩٧يرمم  ١٣٢-٥  ٤١٣٢ ٣; لم موصحح .  ٤٦٦٣ ، ٦١٣٣٣٠^^M الض سن كانت كف باب واكأ-ود■' 

النزول؛سب ٣— 

رجلامحملوكان مرثد، أب بن مرثد له: يقال رحل كان هال: جلْ عن أبيه عن شم، عمروبن عن 
له،صل>يةة وكانت، عناق، لها: يقال بمكة بغي امرأة وكانت، قال: ااا>ينة، بمم يأي حش مكة من الأسرى 

قمكة حوائهل من حائط ظل إل انتهيت، حتى فجشت، قال: محمله، مكة أساري من رجلا وعي• كان وإنه 

هرى•؟فقالت،: عزنتها، إل انتهت، فلما الخاتط، يجني، حلل سواد فأ؛صزمت، عناق فحاءيت، قال: مقمرة، ليلة 
ياقالتج: الرتى، اطه ^٢ عناق يا قيت،: قال: الليلة، ءناا•نا فيت، قئإ وأهلا مرحبا فقالت،: مري•. فقلت؛،: 

غارأو كهف، إل فانتهيت، الخئاJمة وسلكتنف ث،انية، ضعني قال: أسراكم، محمل الرحل هدا الخيام، أهل 
رجعواثم قايات عني، افه وأماهم رأسم،، عف بولهم فطل مالوا، رأسى عف قاموا حض فجالوا فدحلتح، 
فجعلت،*قتله، عته ففككن، الإذحر، إل انتهيت، حتى ثقيلا رحلا وكان فحملته، صاحبي إل ورحمت، 

رسولفأْالثإ عناقا؟ أنممح افه رسول، يا فقلتج: ه اش رسول فأتيتر المدينة، قدمت، حش ويعينتي، أحمله 
لاينكثهاإلاتإوأوشمليؤألئتيه إلاداته؟وخعه لاينكح ٢^، ؤ ؛ نزلت، حش شٍةا يردعل فلم ه،  ٠١٥١

الوالزانية مشركة، أو زانية إلا يتك^ لا الزاف مرى، رريا ه: اف رسول فقال ه هل'الثفينثق ثللق يحتم 
-الخور سورة باب - الخضر كتاب -  ٣٢م/ الض ل اممن.ي )أخرجا< تئكءحهاا<. فلا أومشرلث•، زان إلا ينكحها 

)ايتدركالذمي وواص وصحح،• الخاكم، وأحرج،• . ٣٠٣٨برقم ى الترمل. سنن صحح ل الألازٍا وحنء (. ٣١٧٧برقم 
الحرام(.الجد ترم، الكر.ة  isuجل.وا-كدمت ١(.  ٢٦٦; 

الفر.

لايتهاونالزاف أف فأحر جسده، ويلومث، صاحبه، الرمح،الذىبمسعرض ْز،حطر يممرافهسبحانه 
الوالزانية الزنى، بحرمة ، تعترفلا مشركة أو حالها، حاله تناب زانية، أنئى إلا النساء من كاحه نق 

١٣٥-



الخورصورة 

ذللشوحرم الزنى. بحرمة يعرف لا مشرك ينكحها أو إليها، يتقدم فلا المتف أما وان، إلا ينكحها 
الزاقينكح لا ٠ هوت اش رسول قال ق١لث ه هريرة أي عن والزانية• الزاف يتب لي ما االومت؛ن، عل ١لتكاح 

قوصححه ٢. • يرمرماْ ه ؤأءي،لآتكعربئإبمئ ت*اقت توله باب النكاح تن، الأبوداود، )أخرجه • مثله® إلا الجلود 
(.١٨٠٧برقم أبيايائي سن صحح 

يأربعةالزتى حريمة شتوا لر ثم والرحال، اكاء من العفيفة النفوس بالزتى يقذ.فون والذين ٥— — ٤ 
وأولظكتعال، اممه لريتوبواإل أبدأما شهادة ولاتقبلوالهم بالثوحل، حاليه ثإنين فاجلدوهم عدول، شهود 

عنورجعوا وندموا القذف، بمد من تابوا الن-ين إلا تعال، افه طاعات عن الخارجون هم الحؤ عن البعيدون 
.٢٠٦؟رحيم غفور النه فال أشاؤه، وما أعإلهم وأصلحوا التهمة، 

والأستباطاصالفوائد 

عام.وتغريب، جلدة وهومئة الحرين، البكرين والزاف الزانية حد بيان ~ ١ 

الرجم.الحصت؛ن والزاف الزانية حد بيان ~ ٢ 
فالقهوالرخمة؛ الرأفة بدعوى تنازل دونإ ويزجره يردعه بإ مستحقيه عل الشرعي الخد تطبيق ٣" 

عباده.؛ٍائ0ثل العليم هو تعال 
جلدة.ئٍانين بجلد أن القاJفS عليه ثيت، مى حث. — ٤ 
القاذف.عن بالفسق والوصم، الشؤهادة رد وترفر ،، Llj^-1لاترفع القذف من التوبة ~ ٠ 

عفيفاأورجلا عفيفة، امرأة يقذف كنى قيه؛ ليس با أوسه ان الإنوهورمي القاJف، تحريم — ٦ 

يالزمح،•
القاذف.يعقوبة عنها والدفلع القذف من الرأة حماية ٧— 

لمنإقةُ إف ّيثت ئج لميض ذثهأدة أتمم ش؛ثآأأ م كق نؤ آرئ-جهم ممنن أقذ نؤ 
يشمدلقعأن العذا>م، ؤيديقإعب منآت^ذبير،ا عليهإنكان لمت،ّءإآذنه آن األآ^ألوا~ثئنيسٌة صبمتدقت^- ل١ 

٥^٤٠؛؛*ثنل،^^٨^٦ 1ىعصث،ه إئهُ ثيدمأش 
ؤأرهمابحآًكبم لأشمحءو1نآق 

Iالنزول سبب ٦—٧— 

ْعوجد رجلأ أل لو الأنصار من رجل جاء إذ المجد. ق ا-لجمجة ليله إثا قالت ه افه عيد عن 
ألنهرسول عنه لأصااثري والقه عيظ■ عل سكت سكت وإن قاتموْ، قثل أو رجلأ امرأته 

-١٣٠



سورةالور

حلدتموه،فتكلم رجلا امرأته ْع وجد رجلا لوأ0 ،؛ ١١٠٥قوفسأله. اطه رسول أتى الغد من كان فلعا ه. 

قئ!ثؤ اللعازت آية كزك يدعو. وجعل افتح® ؛ ٢٠٠٧١٠فقال: غيظ. عل سكت، أوسكت، كلتموه، أوقتل 
هووامرأتهفجاء اكاس. ب؛ن من الرجل ذلأث، يه فابتل الآيا'ت،. ط0 

نمةأة الخامة لعن ثم المادثن. لمن إيه بافه سهاداُت، أرع الرجل فشهل. قوفتلاصا. افه رسول إل 
تال:أدبرا فلط فنمت؟ فأبت، *مهء ؟؛و: افه رسول لها فقال يثلثن. فدمت، الكاذيين. من كان إن عليه افه 

اللعان(.كتاب — ١ ٤  ٩٠يرقم ١  ١٣٣ملمأ/رصحح جعد.آ. أمحوي يه فجاءيت، جعدآ،ا، أمحوي يه نحيء أن ®لخلها 
اكمسثرث

فشهادةأمهم، إلا التهمة عف شهود لهم وليس الزنى، بتهمة زوجامم مدفون الدين والأزواج 
فييارمىالصادقن لن إثه الأي،ان، من مثا>ؤت، أمّع القاصي أمام باق محلف، أن صه القدف، حن. لزع أحدهم 

الكاذبين.من كان إن عليه تحل افه لخة أن الخامة الشهادة ز يشهد ثم الزتى، من زوجته به 
النزول:سم_، — ٨—٩ 

فقالّح،اء، بن بشريالث، ٠ الض عند امرأته فدف أمية بن هلال أف عنها، افه رصك، عاس ابن عن 
يلتمسيتهللق رجهد امرأته عف أحدنا رأى إدا اش، رسول يا فقال: ؤلهرك®. ق أوحد ®البينة هوت النبي 

لمادق،إى بالحق والدي؛عثلث، هلال: فقال ءلهرك<ا. ز حد أو ®التتتة يقول: ه الخم، تجّل البينة؟ 

بلغ:حتى فقرأ أاق-جمءه يمحن نأدن ؤ عليه: وأنزل جميل فنزل الخد. من ظهري بمدئ ما اشُ فنيتزلى 
يعلمافه *إل يقول: ه واليي فشهد، هلال فجاء إليها هوفأرسل الخم، فانصرف ه، منآلتؤنيت؛ان وزكأى 

إثباوقالوا: وقفوها ة الخامصد كانت، فلط '.::،؟ ٠١٠^قامت ثم ه؟ ناتج، منكإ فهل كادب،، أحدكط أن 
اليوم،اثر قومي أفضح لا قالت،: ثم ترمع، أتيا ظننا حتى .ت، وككمعكلكأيت، عباس: ابن قال موجبة. 

١حدثج الإليتين، محمحاغ العينين، أكحل به جاءمحت، فإن ®أمروها، ه: الخما فقال فمضت،.  فهوق؛ن،  ١١
لهأنا<.ولجا ل لكان افه كتايج من مضى ما ®لولا ه: الخم، فقال كذللئه، به فجاءيت، مححطءا؛، بن لشريلئ، 
ض(.وسر-يولج: عظم، .ابغ: وسر: نس،ا، الأية الور ّور؛ الضم، كتاب -  ٤٧٤٧٣٠^٣ • ٣-؛ ٣• A/ الخاري )صمح 

التفر:

عنهايدع وم، الومت،؟ حتى الرجم لخم،• الزنى عقوبة اروجة تستوجب الخمس الشهاداتر وببمده 
ةالخاموالشهادة الزتى، من به رماها فيط الكاذبين من الزؤج إف بافه: مرايت، أدع تحلمط أن العقوبة هده 

الأبد•إل بيتهط نميمر3، الزنى، من به رماها فيط الصادقين من زوجها كان إن عليها تئل افه ءض< أد 

.١٣٧٠



الودسور؛ 

عباده،من تاب لمى تواب اطه وأئ الأحكام، بمده المدمنون أبما ولحنه علتكم افه قفل دلدلا ~ ١ ٠ 
يالموبة.لرا-جالكم شرعه، ق حكيم 

والاماطاُتح:الفوائاد 

،•ypزوجته؛،دم، الأمثولنذ جل الوأيه وكغيته، اللمعان مشروعية تقرير ١- 
الزوجعل والواقعية ية النقالصعوبة من إذ الأربع، الأربعة؛الشهادات الشهود عن ايديل إبماد - ٢ 

زوجته.زنى عل يشهدون شهداء بأربعة يأق أن 

أربعةالزنى عل البمة كانت فاؤأ منه، الميل حكم له محل الميل »إد عثيم؛ن: ابن الشخ مال - ٣ 
قالمعدد جعل ممتنع، حقه ق الثخمي والمعدد يعتبرشاهدآ، بالوني زوجته هدف، إذا الرؤج وكان شهود، 

كان—،٥^١ منه(، المبدل حكم له اليدل، )أن والعووفة; الشهورة لالق١ءدة تقريرآ هذا ويكون الشهادة، نفى 
•الشهود* وئعث.د الرجال تكرار بمتزلة تكرارها صار رجل، شهادة بمتزلة بالزتير زوجته عل الروج شهادة 
٢(. ٤٧>،/ الكريم القرآن )ضر 

أوالزيج عف ثشئ'د القاصي قاف ولذا الأمر، وحمها لأهمقها بالذكر، ة الخامالشهادة إفراد - ٤ 
إذالزوجة عل افه لغضج، وموجمة كاذبا، كان إن الزمحج عف للعنة موجبة بأما ويدؤزهما قبلها، الزوجة 

كاذبة.كانت، 

__،مقرونة شهادة من لاثئ• ل الجزلة، بالشهادة فيه يكتفي لا بحيث الأمر، هدا تعفليم ه- 
بافه.أشهد ت فيقول 

ه،ويترإأتناآسام، فوله:ؤ يوحدمن ولاعنث،، إلاإذاأتكزيته الروج، بلمعان المرأة الخدعل لموث، ~ ٦ 
هوالخا.لأوالعذاب 

هداالأحر؛ءد إل أحدهمل رجهمع مخ لا إذ الزوحن، الأبدي؛؛ن الممريق إل اللمعان يزدي ٧- 
الزؤج.إل اللاعتة ولد ولايتمت، الدقيق، الموقف 

قتلت،اعرمتح فإن القضاء، إل الأمن يزمع ل قتلها، تزف زوجته وجد لتي الشريعة محير لا ٨- 
وللألوعيىي؛تهءا•

حاؤلمة.لوكانت، حتى رأبما، ومراعاة المرأة قرار احترام ~ ٩ 

-١٣٨.



«ورثاوور

أشيترسثثوث .ألإلآ,إد لد' ينهم ولمحبمئنهْم ثنآلإد؛د 
عندهأوللإاك> لتريأمأ ي أقرداء يأيتؤ عثه  ylUfؤث;*-اؤ؟ فين ؤئاؤإمنياإئك حمآ 

آش■هث نمو مثا حمنلإئ,ة4م هء 2^*؛ قس ثا يأمإوكر ؤهتمحيؤث إألساتؤ او؟لد عظم 

مسهىألشء0ه
التمسثرت

اياثنرأس احتالمها الي بالفاحشة التهمة من عنها اف رصي عاتثة الومتتن أم تعاد اف يوئ " ١١
منخماعة التكثار الكدب بأئح جاورا الذين إف بكر- أبي( آل قلوب ديطميى محلول، ين أبي بن اش ب- 

فيه!١ لكم؛ -محر هي بل لكم، ثرآ بكر ش آل يا التهمة هدْ تفلنوا لا الإسلام. يطهر وبعضهم السلمين، 
بالإفكتكلم تى لكل للمؤْتين• وموعفلة الفاسقن، وفضح عائشة، الومتين أم بثراءة العظيم الشرف من 

الآ-محرة.ي الألر شديد عذاب له أية، بن عيداف الشاق رأس واصعلنعه بدأبه والدي الذب. من فنله جراء 
تلول،.بن عبداف قالت: ه ؤوأفي،م_ككث,م صها افه رصي عائشة عن 

سلول(.بن آبير ابن م هذا اض وعبد النور, سورة النفر، كتاب ~  ٩٤٧٤ برقم ٣ ٠ ٦ a/ البخاري )صحيح 
فكتمالإفالث، هدا سمعتم حن ملأ الكبم: النكر هدا ينكروا لر الذين الؤم؛ين عل اف ثعتنمح " ١٢

واضح.امحه'قدي، به المائين وردعتم عنها، الله رصي الومنغ، حثدأبأم 
عناJعياJون فأولظك يفعلوا لي فإذ افرائهم، عل شهود بآربعة الإفلث، -يدا الخائضون جاء هلا —  ١١٠
القذف.حث. تحقون يالذين الكاذبون مم العثرة، 

بييانعليكم افه قمل ولولا ئقولت الإفلئ،، حدث ز حاضوا الذين الومتن افه يعاب ~ ١ "٦ ١ ٤ 
عذايهبكم لرل، نابح، لئن باكفرة الآ-خرة وق العقوبة، تعجيل وعدم الدنيا، ق لكم وري' الأحكام، 

حقيقة،له ليس ما بأفواهكم بيتكم في،ا ورددون الإفلئ،، خبر تتلمفون حن الخوصن ذللثح جج بعفليم؛ 
بتحريمه،وصرحتم أنكرتم، سمعتموه حن ملأ اُبمرائم- أحطر ْن اف وهوعند صغيرآ، ذنبا وتحسبونه 
رسولهروجة ، ٠٣الكبار الكذب بسبب وتحهلمه؛ لذ التنزيه ^٠^^ إفشائه، من وئعجيتم 

٣٩٠





اكور—وره 

ؤآثمو]وهم\ آليتا ؤ، ألم ^١>£، فم ءامؤأ آلإيرك< ؤة آن نحهن آقيث ث إؤ 
ثءهءمحبمتِ'©؟قآقاأثن محآن عثة=ظم ثنيآش تلزنؤأنترلا يتلث 

صجممَمحأسةءه
^٠^^،سيمآأوآسزعين.' 

ؤنعمؤأآمه سل ؤ، ؤآلمهبحمخى وآدتنك؛ان آلمتئ آؤي، ثقبجآ أن يخي بء' أكن-في أؤإؤأ 
ا*صصصآتص،

ثمحأتثثهم مأ؛د;أم أنينهم عيم ئثمث و؟بجيم عظم عياب ؤثم إ\ةلإمآ] آلثؤ؛شانمنؤأ 

لهمئقمحيمحن يثا مثمحءؤه لألنيا*ك لاملتشتا ؤآلكنبؤن ؤآلثلشق 

•المسبمؤر 

هاعل يالوعيد نحديرمم أعم، الإفلثه، من به خاصوا ما مثل إل العود من ا،اؤمت؛ر، اش حير لما — ١ ٩ 
لانتشارعون يفالاJين ١لومتين، ق الفاحثبمة ثبميؤع محبة عل بالوعيد المتقبل ق منهم بمدر أن همي 

عدابهالاحرة وؤ الدنيا، الحياة ق القدف، حد عقوية لهم الومت،ن، بين دللثح ؤ الإثبماعامحتح وترويج الرتى، 

ذلك،.لاتعلمون وأنتم والخفايا، الحقاتق يعلم وحده واض النار. 
رح؛نوذو عفليمة، رأغت ذو اف وأن بكم، ء.رحته ~ المؤمنون أبما ~ علمتكم اف ثقل ولولا " ٢' 

صهم.-كت، من ولكل الإفكه، حاضj ثى لكل العقوبة لعجل واسعة، 
محلرقتانالث، و؛ن الرحمن• ومعصية الثبم<يهلان، ممالك، ايع ْبن لجم ءئد-رآ الومتغ، اف يه عنامحل" ٢١

دنسمن طهر ما بكم لرحمته علميكم اش قفل ولولا والمعاصي• والخراتم بالخياتثج يآمر فإيه الثبميهيان 
عليم؛أفعالكم.لأقوالكم، سمى واف بفضله. يشاء من يطهر تعال اف ولكي أحا-آ، الخبائث، 

^J^،__--YY

بكرأبو قال ؛راءبي ل اش أنزل ءلٍا عنهات اف رصي عاتئة الؤمئ؛ز، أم قول الإفكه حديثه ق ورد 
Jijuأ؛الّ.أ شيثا مسهني عف أنفق لا واف وقمرْت منه لقرابته أثائة؛ بن مسطح عف ينفهم، وكان ه المديهم، 

رآلسثةئ؛نآثمنك ^، يهمبج؛ أف ؤآلسعة مثؤ اكم.لي أثئ ؤلأئأدل، ؤ اش• فأنرل قال، ما تثبمة  ١٠١ئ١ل ١^^٠٠ 



الغورمدْ 

بلت بكر أبو قال ه نحم عمض ؤآس ثكقر آممئ بمفر أن فتين ألا ؤثنممأ ولعمؤأ أش سبيل ؤ، وألثهنء>مج\ 
■أبدآ منه أنزعها لا واه ودالت عليه ينقق كان الش التفقه إل فرحع ل. اش يغفر أن أحب إل واه، 

السورة(.تفر اول ز تئدم كإ عله رمممق 

•\ذفبر 

علباه بملفوا أن المال ق والثعة الفضل أهل من الومت؛ن فينهى الأخلاق، مكارم عف تعال اه تثث 
ولوحتى إليهم، الإساءة ما اف؛ رصا سيل ق والمهاجرين وال٠ءتاحين الفقراء أقارء٠م صلة ترك 

عفنبه ثم فيها، الغل يبتر لا حتى النقص، ق أثره محإزالة الذنب، بالعفوعن أمر ثم ثديية. الإساءة كانت، 
؟|م.رحيم التاسن، لذنوهمت، غفور واف لكم؟ اف يغفر أن ألاتحبون يقوله• سبحانه ذلائ، 

زاه رخمة من طردوا العاصي، عن القلوب، الطاهرائت، الومتات بالزتى يقذفون الذين إن ٢" —٠ ٢٣
حنالقيامة يوم ق العياب، وذللثط الأم• الشديد النار الأحرة ول عليهم، ه القدفحد باقامة الدنيا، 
عفاش بجازبمم اليوم هذا دفي، ا-بمرائم• من ادتكيح ما بكل والأرجل، والأيدي الألسن الإنسان عف تشهد 

ذرة.مثقال يثللمهم لا الذي الٍين هوالحق تعال اف أن ويعلمون بالعدل، أعإلهم 
عفويدل الحناء، منا بالدين الراد ه. نيئبجذإمآهدثهمآممذ( ؤ ت تعال ءقوله الشنقيطيت الشح قال 

[،٤ ١ ]الجم: ه ءتزمآلإزآ٠آلآوق ثم ؤ تعال; كقوله الحناء، عل تدل اكوفئة لأن ه، قوله: ذللثه 
[*.١٨٥تآل،ءمرانث ه ألتيثنؤ محوم أجرانْضتإ ؤإئتازتيمم، ؤ تعال; وقوله 
اء.التمن للخييثات الرجال من والخبيئون الرجال، من للخبيثن اكاء من الخبيثات — ٢٦

البعيدونهم أوكلئ، التاء. من للطيبات الرجال من والطيبون الرجال، من للهليب؛ن اكساء من والطيبات 
الحنة•في وافر ورزئ لذنوبمم مغفرة ر7بمم من لم الإفلث،• أصحاب، يقوله ،ئا الأبرياء حبيثح، ثيء كل عن 

والأستنياطاصالفوائد 

ذلك•محب وم، ١^٠^>،، الفاحشة؛غ، ثنتشيع ^٢ عظيم ١- 
يفقم بآة لمين،، المفي الفاحشة شيؤع محبون الذين عانة عن مستقبئ إخيار ( ١٩)الأية في ٢— 

ي؛و.؛وا•م إن، الثار، عذاب الأحرة ق ولهم الدنيوية، البلايا من وغيرها ه، القدفعقوبة الأنيا 
تاب.إذا يء عئن العقووالصفح ؤح الترغيب، — ٣ 
إخباروفيها بالمنكر• يأمره فإئه الشيطان طريق للث، يمذ حال عن متقبئ إخبار ( ٢١)الأية في - ٤ 

دنسمث مذيشاء يطهر ورخمته؛الؤمئين، بفضله اش وهوأل قبئآخر، ت م
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 ٥ - j نحطرلر اللأي الغافلات العفيفان مدفون الدين الآة)مأآ(إخارحءنءاب
والآ'حرْ•الدنيا ل اش رحمة من مطرودين بأئبمم بقلوبمى ذلك 
رسولزكج عائشة الومغن لأم اكرض نحربم ذلك مقدمة ول الحمنات، مدق جريمة تشتح — ٦ 

الومتين٠أمهات جاته رو مائر وكدا الايات، فيها نزلت الض ايثه 
عندمنزكهعا وعتليم صنها، اف، رصي عائشة الومتين أم الصدمة واسته فقغ الصديق بكر أي مصل — ٧ 

اف.

محالأسثىسؤسم'
عزئئه دحؤأ ر جم-إح عوو لإس اؤآ علة سممحى يما ؤآس لآلإ موآرة هأمحجعؤإ آتحعؤأ 

?0هثدضنتاعوى ئوو4ح\ 
التفر1

الاياتق النظر أحكام ويثصل البيوت، يحول ق الأستئدان آداب إل الومتين تعال افه يرشد — ٢٧
عليهموسالموا أملها، عل بالدخول ستتأذنوا حتى مساكنكم غير اكن متدخلوا لا الآتيةت الخمى 

لكيامتياز؛ غير من فجأة الدخول من الرشيدخثرلكم الأدب ذلكم آآذحل؟ عليكم، اللام بقولكم• 
الكريم.الأدب •>رالا وثنملوا ت؛تعثلوا 
لكممح يحص ئد.خلوما، فلا بالدخول لكم مح يأحدأ الاخرين بتوت ؤ، نجل"دا لر فإن — ٢٨

بكلوافه وأكرم- أطهر والرجؤع فارجعوا، الرجمحع إليكم وطلت، بالدخول، لكم يمح ل( فإن ؛ا-خولها. 
•ثيء عليه بمفى لا عليم، تعملون ما 

العاقة،والامتراحات كاو؛اءلات أحد، لتض محثصة ليت عاقة اييوت كانت إذا أثا - ٢٩
صدوركم.ز محمون وما ماثظهرون يعلم واف دخولها. من عليكم فلاإثم مصالح، فيها ولكم 

والأستباطات:الفوائد 

بيته.سوى مكون، بيته دخول أران. مى كل عل الاصتتدان وجوب — ١ 

يهلر3،مى بيتح دخول ل استقباله عن ضنه نمدر حين أويتائر يمتعض لا أن أحي. كل عل سغي ~ ٢ 
أسرارها.وللبيوت خاصة، أحوال فللناس بابه؛ 

-٤٣
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والخامعات<والدارس، التجارية، كايحلأت العاهة؛ الأماكن يحول عندإرادة الاستئذان سقوط ٣" 
ونحوها.والفنادق، 

العورات.النئلرإل غرمه بجان ٤- 

-يرمنابمتمن٥٢٤٤ئم آه دالك همثتبمهث محبجمهلؤأ أبمتتمهت؛ من ر مؤ 
إلاماقلهرزبيثهن محلأ.ؤبدك< هم1.تبمهى ؤبجمْلن هثط بمشئسين لامحشا يمح، ا؛©؟ 
أوءاتثتلءأؤ إلا نيقهن محلألألأمحت< جمبمن هل محممن محلمنة يئها 

أدخق<أدلهمقه-ن أبمتظيهرك<أوأئء أؤ جمكهرك< 
إذآثهلآئتت\ أو ير<آنيال آلإؤية ون، عني آلئيذك< آو أيمتثهن >lJs^، ما آؤ ي1ثادهن 

جمياوبويواإئ،آش يشهى ين، محمتق ما تنام بممقاهثيهد< ^؛٠ بملهثوليمكص؛ت،آشني 
ضنمقثابجئة1جإن

ثقص يدون لأ 0؟نلإس،آ|ذ، ممث ةقثث.ئ ضلا من يم٢٥ كج ذمحإ 
-٠^١فيبر عيتثم  ٤٤لتقلإ نذمحت منا لإكذو1إ دةمد< دألإيق ضلا يز<  ٥٢ينتيم 

شنأؤبممأأدد0  ٤٤آلثلء ؤ ءاثت>قإا ٢^؛^، أش ماؤ، من وةامه_.ر 
يََأَ. .<ب بم1َج َيَء مص ص .<<>».< بءَ مَ- عة-َ.يمهِ ء5َ م،ة—َ؟ََ  ءاينتإوؤت آريا حكي . محمة عمر بمدإئيهى ين آس ^٤ يي-هن ومي، آليتا 

اكمسجرت

يثوهو ألا الناس، س كثير قيه يتساهل عثليم يأمر الومتين ؛؛؛^٠ أن . رسوله ه، اش يأمر " ٠٣ 
حئيالهم أطهر العظيم الأمر ذلك ادممات٠ باجتناب فروجهم يصوتوا وأن إليه، التظر محل لا عئا الفلر 

والخففل.الثص س يصنعون بط خثر افه إن ومعتؤيا. 

ولااض، >،؛  ١۶فروجهن ومحففلن إو4، القلر محل لا  ١۶النفلر لإممفن أن أم1لالمؤئات وقل - ٣١
دجدمهىعل، رؤدسهر< ؛أغهلية ويقغ، الظاهرة، الشاب، وهي منها، ظهر ما إلا للرجال نيتتهن يطهرف 

والقلادةكالئحل الظاهرة الزينة أقا لأزواجهن. إلا طة u١زينتهن ممهزف ولا _، محاط وفتحات 
أزواجهنأوأباء لأياتهن الميت ز رويتها ناح التي والكمن الوجه حدود ضوابط فهي والأساور والأقراط 

-١٤٤-



الودّور؛ 

أدإخوانمذ أو أزداجهى، أبناء أد ~ ^^١ مها المنان وأولاد الأبناء أولاد ذلك j ويدخل - أبناتهى أو 
أوانميد، من ملتقى ما أو يالخدمة، لهن التابعات السل،ات الغساء أو أخواتس، أبناء أو إخوامن، أبناء 

فلاالميم ل الخلخال نية وأما الغساء. عورات بأمور غرض لهم وليس الرحال من غيرهم يتبعون الذين 
وتوبوااللابس• نحت حفي الذي الخلخال صوت لبممنى مغيهى؛ عند بأرجلهى لابمربى بل يظهرما، 

والأحرة.الدنيا بسعادة تفوزوا لكي العثليمة؛ الأحكام هذه  ٠٥١١٥٤من — المؤمنون أبما — جيعأ اف إل 

تقوله عنها، اف رصي هماس ابن عن سحة، أي بن عل عن الخن ندم يالهلمدي أتمج 
والخاتم،الكف وحضاب العين، وكحل الوحه، الاقلاهرةت والزينة قال; ه إلأماءلهرءت.ها نشهن .بمبجيس• 

ولكنض، اش رصي عباس ابن كلام تمام مكيا عليها.١.م. الماس من لحل لئن بيتها j تغلهر فهدم 

ؤءيماثيرتعادت فوله من الراد بأة هماس ابن إل سب فا الأول،، ، ٣١١همه ينقلون العلطء كثثرآمن 
هذايوثد وئ عليها. الماس من لحل لمى بيتها ز مقثد هو وإثإ مطلقآ، ليس والكفان، الوجه ه؛ يثها 

آدئيمح، ثكيّهن من ءقين يت-نتزك< آلثؤبمبم، ييء ويثايش لأر؛ةجك، ئل، آلثى كآثتا ؤ تعالت لقوله ترْ تف
عنهااض رصي عائشة أن (. ٣٣٤/ ٤ آلضرا3صبح [.) ٠٩الأحزاب!] ه ا غمؤثمانحياش ؤكاذك. ثلايؤدن ئايعمقن 

الحواثي،ئل من فثممنها أررئى أحدن ه الآيةتؤولْنكةا هذه نزلت، ئا تقول،ت كانت، 
الآ؛ة(اياب النور، رد؛ - الشتر كتاب، -  ٤٧٠٩برقم  ٣٤٧الخاوي،// )صحح بما. فاحتمرن 

أبصارهم،من ؤيعمى والمؤمنات، الوم1يان ؤيعم، عليه، مايعين إل أوامرالعقانح؛الإرشاد أزدمئ " ٣٢
علالقادرين الصالحض المومنتن من ينزلج م مى يرئجٌا أن ياد والأّالأولياء من الوممحط تعال اض فأم 
زالرام، يكن إن ذللثح. عل إعانتهم وقمح وعييدآ، أحرارا اء، ونرجالأ كانوا سواء والمفقة، الهر 

علالخير كثير واف الكبير. فضله من ويعنيه يرزقه اف فإن إنكاحه، من ذللث، يمتعكم فلا فقترآ الرواج 
بمصالحهم.عليم حلقه، 

ليتكب،يدمح أن غناه وسائل من وكان بالغنى، الفقراء انمي،- من يزيج مى اف وعد يكر ئ " ٣٣
الأمةز الخرية بثح من الشريعة لقمي تحقيقا عبيدهم من الكتابة يتغي مى بإجابة المائة اف أم بعمله، 

،تكاليفمن يتمنكن لا مى المحرمات عن العمة لطالمب، بالصيام فليجتهد ،، spمن؛الخرج وتوميع 
احل،أقعل المال لهم يدفعوا بأن أسيادهم مكاتبة عليهم الري،، من يتحرروا أن يريدون والن-ين ارواج• 
كنثرواولا الأقساط. تالاائ، لغ عل بالمال وأعينوهم والرشد، الأمانة منهم عرفتم إن لهم الاستجابة فيجب، 

الإكراههذا محوز فلا - منعها صيد.ها عل فيجج، العمة ثري لر إذا أما - العمة أردن إن الزتى عل حواريكم 

٤٠
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وذب:*ى، رحيم لهى، غفور اش فاة الرتى عل بجرص دس العيال■ دتكثتر المال عل الحصول لأجل 
أكرههى•مى عل الجريمة 
النزول®.مبب لكنت التي القضية لحال الفلر عل جرى الإكراه ذكر ررإن عاشورت ابن هال 

(.١٨١)التحريرواكوير:ها/

اشفأنزل شيئا. فأيغيغا اذمي ت له لخاؤية يقول سلول ين أبير بن اطة مي• لكن ^ ١٥ه جابر عن 

•ه( آفينا-؛ تآُذوأئثيمأقل ؤ ت تعال قرله ل باب الضر، كتاب — ٢ ٣ ٢ ٠ / ٤ لم م)صحح ■ ه تحير عمويس ؤ لهى 
الأمممن سفكم بمتن الأمثال ممم وء>بما الأحكام، واضحات أيان إليك أنزكا لقد قسا - ٣٤

الشن.قلوب موعظة^ إليك أنزلما كإ الاض؛ة، 
والأسشاطاصالفوائد 

•الفريج حفظ ل الأساب أهم من الصر غص إن — ١ 
اء.والنالرحال فيه ينوي ارفرج، وحمظ البصر، عصى وجوب ~ ٢ 

وعشرينخمسة حمعت، الأية، هذه من ضإئر أكثر آية اف كتاب، ق ليي  ١٠ءلاد_،ت أي ين مكي هال ٣" 
(.١^١١/ ١٨والصير: )التحرير الضمائر®. اية العريٍر بن أبويكر وسماها ومرفهمع، محموصس من للمؤمنات صمبمرآ 
إليها.الفلر له تحل لا عمن زينتها المرأة سر وجوب ٤" 
وعتقها.صا.رها فتحات لشتر حييها؛ عل خمارها ا،لرأة وصع وحوب ٠— 

وتآحر.هوى عنه والبعد ومدنق، حقارة افه شرعه النحوالذي عف لخثدها الرأة تمث — ٦ 
حنج.يلأ عندهم زيقها سد.ي أن المزمنة محوزللمرآة الذين ا،لحارم بيان ٧— 

إليها.الرجال لمب إل تودي أوإشارة حركة أي اجتناب، الرأة عل — ٨ 
الأمر.ييثرالقه حص ١تروإج• عف القدرة عدم عند والصبر الاستعفاف وحوب، — ٩ 
بالزدبج■العفاف عن الباحث، الفقير يعتن تعال ماض الزوإج، عن عاتقا الفقر يكون أن يئغي لا — ١ * 
إنغل■' كأنه الشرؤلية، معنى الوصول لتضمثن ه ل القاء »دحول عاشور: ابن قال — ١ ١ 

)التحريرالوصول®. صلة مضمون نحقق عل الخير تأكيدبآمثّي، فكاتبوهم، أي،انكم ملكت، ما الكتاب ابتغى 
واكوير:ح)/ْ'اا(.

معمكاتبته، تمويل منه يتطح مال له لكن إذا حريته، عف للحصول الملوك مكاتبة —تقرير ١ ٢ 

إئتته.وجوب 



الغولسوية 

•هوالرمح، عله اقكرْ الأمر كان إذا ولأسيا فيه، لايرمون ما فنل عل الأحرين إكرام ~فظاعه  ١٣
إثمه.يلحهه لا ثيء بنل عل الكرم " ١٤

َجماآلجاجه قتاجف ؤ، آيصئ تثدض4ءئثآكرذفماخئ موألثقؤزج قه أؤ 
زبمامحءُهتحنث

ؤ،أوآ علمر وأمحنم(سء للقائي، شإرءشبم1ء آثه بمءى مر_ هق مر نار 
مهاالثدووألآصال^ءظئجاأسمث» أدن جن 

أو؟يجزءبممالمفييح فيه ينماثنمئت بمامن وإ|ئاءآلووة ؤؤامحالثلمق دؤ_آش ولامحعءن 
ؤإؤي،هكمثتأو؟ وآثهةئيىشدشاءُضجاس ٥^؛ تن وُزدخإ ■مأنأ ما أقهقص_ن 

ؤإنثهحتتكايهء مقثه عدندهم سيثاؤؤحداهه زبميده ْء إذاحى ماء الئلمثان ميعوع^،يه َكماءما 
قصتزجتنهمءسسث

مآسهقلمامحينبيو'هءسد،لأآنجصُْوةمحلأها 
الشسار٠

فيها'قزة كمثل المؤْتين قلوب ؤ، والقرآن الإبجان هد5، مثل والأرض، موات الأمل مادمح، اف - ٣٠
هد.اؤيوهد كالد.ر, يثغ يكوك—، شبيهة زحاحة داخل ق الصيلح وهن.ا فيها، صوءْ اجتمع قد مصيلح 

آخرق نحفر؛الشمس فلا شرقية، ت، ليمباركة زيتون شجرة من تمج هم، زيت من باستمرار الملح 
يميءوبريقه صفائه من يكاد نهمع، أجود فريتها النهار، أول، ؤ، الثمى من فتحرم غربية، وليت النهار، 

ذلكي أمياي، عد.ة اجتمعت، إذ نور؛ عل تور فهو نوره، ثعلع ئي النار مسته فإذا نار، غير من ه بنم
منالنور هدا إل، تحال، افُ حدي الومن، قلب ل اجتمع والقرآن الإيان هدتم، مثن، فهو الساطع، النور 
قيء.عليه نحفى لا عليم، الأشياء من ثيء بكل وافه ليعتبروا• للعباد؛ الأمثال افه وي؛ير؛، عباده. من يثاء 

فثدثزبالملن، ومارما وصيانتها بيتائها يعظم أن افه أمر اجد، مؤ، شعاعه سخ النور هن-ا " ٣٦
اء.ومصياحا والتحميد بح النمن ^١٠^^١^١ الش والأذكار القرآن، وقراءة بالأذان تمال، افة اسم فيها 

rsrw - تشغلهملا والصلوات، الساجد؛الأذكار ينقرون الدين والرحال النثاد عل نمال، اف بمي
الصلاةأداء عل الحافقلة من تمنعهم ولا وجهرا، مزآ اممه ذكر عن البيؤع صفقات ولا التجارة، أرباح 

الرحمةرجاء بين الةالوب<، فيه تضهلرب، الذي القيامة يوم نحافون لستحميها، الزكاة وإءهلاء بآوقامحيا، 
-٤٧



التورمورة 

أحسناش يعطيهم أن أجل من مصيرها، ترمي، الأهوال،، روية من الأمار وتضطوبر الضة، وخوف، 
بغيرواسعا عطاء عياله من يشاء ثى يعطى تعال وافه نعمه. مى ويزيدهم الصالح، عملهم عل الثواي، 

حاب،.

أييدؤمتا لم. يثنع ؤ بقوله عليها دجزائهم ااؤمت؛ر، من التمن أمال، ذكر جرتم، ى " ٣٩
]او>د:،"ا-ه"ا[ه وآستيي،سبم.اءسرصاس نيدمم قوله:ؤإل ه ؤألامحالب 
شيئاعنهم بئغييؤ هي وما تعال، اطه عند هرباُت، محبوما المح، الكافرين أمال، حال، من بضده ذلك، أءم_ا 

الثمنلعان من يرى ما وهو ~ سراي، شمه الكفار فآمال، بالتدارة، البشارة إرداف، ق الهران عادة عل 

أليقلى فالكافر ماء، ه محي م موضعه جاء إذا حتى ماء، العطشان يظنه — التبطة الأرض ق الفلهثرة ومت، 
لعياله.ا-لحاب سرح واش شيقا. ل بمجد لآ عيه وطٌب4 الشإمة يوم اش واق خإدا يتقه، الخيري عمله 

وفوق،بعض، فوق، يعقه متلاطم مهمج بعلوم عميق، بحر ؤ، متراكمة ظ1لءارت، شبه أع،الهم أوأة — ٤ ٠ 
قيتحيط الكافر فكذللئ، رزيتها، يقارب، لر يده أحؤج إذا حتى النظر، محجم، كثيفة سحّيج الحال الؤج 

هادحديه.من له فإ للإيٍان افه يبمده ل؛ ومي والعاصي، الضلال، 
والأرسياءلاُتجالفوائد 

قالمذكورة الزيتون زيت، فوائد عن الهليية التقاؤير خلال، من الزيتون شجرة بعضي؛ركامحت، ينفترت ~ ١ 

(.٢ • ) الأية المؤمنون سورة ير نف

يئاء٠مى القران لأتياع ويومق بمدي وحا.ْ، هث اطه بيد الهداية متقبئ؛1؛^ إخبار ٣( ٠ ) الأية ق — ٢ 
وياكان، يا فهوعليم ثى،ء، عليه عض لا ثء،ء، بكل عليم قك افه أد وهو آخر، مسشئ إخبار وفيها 

كائن.عليه هو وط سيكون، 

المعاق.لتقرسج الأمثال، صزسم، استحان ٣- 
اطه.بدكر وتماره وبناء تشييد.آ اطه بيويتؤ تحفليم وحوي، ~ ٤ 

عقلم.أمرمهيا أي افه يذكر الصلاة عن لايلهيه الحق، الومن ه~ 
الثاليدة٠وأهواله القيامة يوم عفثم ~ ٦ 

الصلاةوأقاموا افه، ذكر عن بح ولا نحارة لاتشغلهم ثن جزاء عن متقلأ إخبار )٨٣( الأية ق ٧— 
بمفاعفةفضله من وسيزيدهم أعإلهم، أحن ثواب، سيعْليهم ه اطه بأي لمستحقيها، الركاة وآتوا 

حسايج؟بغير يشاء ثن يرزق هوالرراق، وحده افه وهوأل آخر، تقيئ مإخار وفيها حنابمم. 
به.الإبجان تندإل ولايتعال، اطه وجه يرجوبه لا لأيه المالح؛ عمله عل للكافر لائواي، ٨— 

-١٤٨-



اكدرصولة 

الأرضفتها تكون التي الأماكن كل ق ث محل الراب أن منها: صفات لها السراب ظاهرة ٩— 
الهواءطبقات فتظهر )تيارات التحرك الهواء بوجود إلا محدث لا ،،; ٠١ومنها ومتنوية، متسهلة 

القرآنية.الأية ل الإعجاز مر يكمن وهتا عتا، ايتعر السراب من افربما كال،ا أته ومنها الماء، مثل متموجة 
،(.١٤٣١الأيد،جادى (، اليد)٦٣ب٢، العلص: الإعجاز )محلت 

محالمةفيها داخلية أمولج ووجود العميقة، البحار ق ظال،ات وجود التجريبي العلم اكتشم، — ١ ٠ 
العمقنيادة بالتدرج،ع تزداد حيث يعمى فوق بعضها متراكبة القللمإت هده وأن الطحية، للأمواج 

العميقة،البحار ق ظلمإت وجود عن دقيقة معلومات الكريم القرآن ذكر ولقد تماما. الروية تنعدم حتى 

البحريغض الداخل اليج مدا بأن أخثر كا بعض، فوقا بعضها بأن للصقها تكؤيتها، ب إل وأشار 
أحرك،ا العشرين، القرن من الثلاثينيان بعد الغواصات صتاعة بعد إلا يعرف لي الذي الأمر العميق، 

دالعلمي )الإعجاز العميقة. المحار ق ظلمات تكوين ق الداخل والهمج الطحي، الموج دور عن القرآن 
(.TTA-TTU»،_الملح: العزيز _ بن اق عبد نة: والمالقرأن 

الأمتارمتات بين تتراؤح أعاقها لأن وذللمثج دامس؛ ظلام ق تغرق وال«حيهلات العميقة المحار وقيعان 
الأعاق^lL^، إل الوصول لايمكنها الشمس وأشعة مترأ، ( ٣٧٩٥بغحو)يقدر يمتومهل مترآ،  ١١٠٣٤

١(.١ صماا<-ب اتجار، للدكتورزغلول والقرآن الأرض الإبزالخلمي، )آيات أبدآ. 

٤٩



اكورسورة 

ؤآشومدّح صلاثإن, هدعيت؛ صشم،بر ولأثةس وأمحؤهس ٢^٠؛^، ؤ، من لخُ اممديسئ ؤتر؟ر( أؤ 
ميني،ّكادا أثن وإئآمحآم-ؤ'و؟ُرئ، آثثتتءآآبج؛0 نممي ظتابمئلإيك<'و؟ 

غةائ،عمثيجماي من •يكيدءؤثئء؛٢^٢^ ثي بمج آلمدك كعلث»قاما٠؛£، يلقييبنهءقم 
^،4٥١٥، وآلنهارإن آيل آس أأو؟بميث لألأنمض يلهب متيؤء سنا ٤^^ يثاءَ من عن وتئمٍهمحل 

محبمتتْك يتقى محئبممثن بمثىءابملقي' ئنيممن تنثم و؟د؛ثم-كثعدآثت لأمف،امحش دتْ 
ءاشستثمح<وءبيدأوأكدأننلثا آممت؛i،ً=قؤ ما ١^ ثنيمثمح<ءك محبمتثم 

1ءإكصبمرحفيتستقيم

هدىكيف والاعشار، الظر بطلب افدى، اش حرمهم وكيف، الضلالة، أهل ضلال تمثيل قنب — ٤ ١ 
للبيا~فهلابا فجاء وحده، به الإييان اكنفي افه تنزيه إل والأرضى موات، الأهل من كئترأ تعال افه 
وماالسع والأرض؛ن الع، موات، الز قيء كل الدوام عل له تثتح تعال افه أد يميتا عنأ تعلم أثأ 

يح؟وكيف، يصل، كم، عرف—ؤ قد محلوق كل فه؟ ستح اد،اء ق أجنحتها با<>هلات، والملير سنه،ا، 
الخلوقاتؤ.هذه باقعال عليم وافه 

القيامة.يوم اار-ح ؤإليه السع، والأرضن السع موات، الملكوت، سحاته وطه — ٤ ٢ 
الخمامحيحلق، عل بالدلالة العجماواتؤ، ل الإلهام قوانئن ل الهدى إءهل١ء عف الدلالة أعم، —  ٤٣

الكافرين،فريق، من أهدمح، يدللث، فهي يتغر، لا ميرأ لها افه قدره الدمح، الثر عل ير نبحيث، لخإد، اق 
أىتشاهد ألمْ ت يحمل مى لكل الخهل١ت٠ فجاء تعال، افه معرفة إل  ١٠٠-اتدون لا وحواس عقول لهم الدين 

بعضى،فوق بعضه متراكأ كثيفا محعله ثم ئقثق4، بعد بجمعه ثم يأمر، حيث، السحاب، يوق تعال اطه 
~الريلح مبوب عند تتم التي التلقيح عملية بعد وذللث، — الكثيفة؟ الئحسته بين من ■؛مج الْلر فترى 

منيشاء مى الترد بمدا فيميب، الثلج، من بردأ وثآقلها ضخامتها ق الخيال ثشيه الش السح-—١ من ؤيتزل، 
إضاءته.شث.ة من الأمار ثنطم، السحاب برق ضوء يكاد منهم، يئاء عمى ويمنعه وثزه، بخيره العيال 
والممر،بالهلول واحتلافهإ ؛تعاقبهإ، والمهار الليل يقلي، اثه الكونية اطه آيات، عثليم من — ٤ ٤ 

بصيرة.له ثن كل  ١٠٠ؤيعتثر يتعقد كيثرة لدلاله الحثليم ارتةلي-و،  ١٧١٥ل إى والحؤ. والثري والنور، والفللمة 
المخلوقاتهذه فمن ماء: من وحيوان ان إنمن الأرضي وجه عف ليث، ما كل حلى سبحانه وافه — ٤ ٥ 

أربعءو< يمغمح، مى دمغهم كالإنسان، رجلغ، عل يمثمح، تن ومنهم كالزواحمج، بطه عل زحفا يمثي ثن 

-١٠



النورسورة 

ذوالأشياء من ثيء كل عل تعال اش إة وغيرها. المخلوقات هذْ من ساء ما عنلمق تعال واض كالأنعام. 
ثيء.مجزْ لا عظيمة، قاورة 

دينإل بتوفيقه يشاء ثى يرشد واف الحق، طريق عل دالان واضحات علامات أنزلنا لقد قإ — ٤٦
الإسلام.

والأسشاطاتؤ:اكوائد 

أصحاب،من مم الذين المشركتن فريق حال، من للتعجيس، ( ٤٣، ٤١الأتن)بد.اية ل الاستفهام — ١ 
الهدى.حرموا قد ذلك، وْع العقول، 

المهلر.هتها ؤيثثزل، الئحاب، منها سكون التي الهلريقة بياق — ٢ 
'قلدوابالأرضيمنم١ء؛٣- 

اللحق.ق كط يه، تعال اش يصمب الذي الثري صورة ينفلر• ~ ٤ 

درجةالحرارة من ويلوغه شدته ومحيان اود تكؤين ق المثمتركت الكهربائية القوى عفلم " ٥"
الطيارون:هم الظاهرة هده من يعابير من وأكثر الوقت، بالعمى ويصييها بالأبصار قمحطف الذي الأييصاض 

(.٠٣صى الغمراوي، أخمد انمك؛ورمحمد ت الكونية اه ّان تينظر• ٤^٠ ممامغ^^ذهبآدالأبمنر ؤ^،^اد 
الأسانجم من U./ ١ بين ما فيكون الأحياء، حمح أجاد بنتاء ق الأصامي العنصر الماء يشكل — ٦ 

وأكثرالإنان، دم تركيب من ./ ٨ ٠ من أكثر ويكون المعدودة، الأشهر ذى الخنين جسم من -/ وّابم اايالح، 
والحيوانات.النياتات مجن العديد أجساد شيب مجن ه,/ ٠ من 

وشهادةالخلمق، ق الميدعة بالقدرة تعال فه شهادة الماء من الحية الكائنات لأجساد العقد اليناء ول 

صىالتجارت زغلول الكريم؛ القرآن ي الخيوان العلمي؛ الإعجاز آيات )من بعثه، إعادة وعل حلقه إفناء عل هفقن؛ بقدرته 

-١٠١ -



النيئسوية 

ألثؤإت|نآؤكك وم\ دإإjى يتل تى مئقامنيم مريوك محتس محإلقثول ءامئاثآش عئؤج فؤ 
إثهلما-ليى ظ و1ن و؟ مثؤف تتم مؤن ^١ يثم إدا ن. 

ةتي(ى،وآةامحأآمك أ©؟ ^-^؛؛ 
^^\وبثعأوؤنجكماسودبّلهءيجو دعؤأ.1^، إدا لمحن أ©لدتاَة0مإ، 

?©اوآئسنفأأسخاو^^٠^؛٢^٢^٤ آلثئدمي'و؟ 
\س'أ©م،آفثوإ ^؛٤٠١^ ^بجنشلأصثزأطاظ 

آفيؤلمحماهل يهتدئ ي—يعوْ وإن مالجقت وعثء؛ءكم تاءل مولإدما٠،^ هإُنح هلتمأآلثيسؤئ 

القرء

أيمبألسنتهم المنافقون ويرعم الومنين، مكارم عل ويثني الناةْين، جرائم من تعال اش محير س ٤٧
يعدمن ه القه رسول حكم قبول عن منهم جاعة يعرصن ئم أوامرهما، وأؤناعوا وبالرٌول، بالئه صدقوا 

حما.بمؤمنين الحؤ عن المدون أولئلث، وما العظيم. -  ١٠٠١١ذلك 
تستنكف،متهم خماعت إذا الخمومايت،، بينهم لتمصل ورسوله؛ اف حكم اسيع إل دعوا وإذا ْ~ * ~  ٤٨

ثممفع،• محمروا صالخهم ل اثكم يش وإن اف.، رمول محلى 3، الخكم حضور عن وئعرص 
أمهؤ، محمد النيئ الة رسق شنقوا أم نفاق، قلموثمم أل إعراصهم. ث، ي؛متتابعا؛ والتوبيخ الإنكار جاء 

الخائرونهم الجق، عن البعيدون أولئك بل لا، اّبمواب• جائرآ؟ ورسوله افه حكم يكون أن محافون 
_ون.العتا

بيتهم،النزلع ق ليفصل ورسوله؛ افه حكم ادياع إل دعوا إذا للمؤمنين الحق القول كان إئيا — ٠ ٢ — ٥ ١ 
وأولئك،والرسول، اض وأؤلعتا تقول، ما سمعنا ت بقولهم وتصدعوا الحكيم، الحكم ؛ل.لك، يزحيواأن 

الأوامرق ه ورسوله تعال اش ئي وئث والأحرْ• الدنيا سعادة ق الفائزون هم العالية النازل أصحاب، 
برضوانالفائزون هم الرفيعة، الورجاُت، أصحاب فأوكك، ،، ^١٧ويتق أحكامه، ق اف ومحش والنواهي، 

الاكريم.افه 
أيها— أمرتهم لثن التأكيدت لزيادة جهدآ وبذلوا شلتل، بالحاح تعال باش المنافقون وحلم، — ٥٣

الرسولأيها قل ويوحهم. ليفصحهم علميهم؛ افه فزد معلث،. افه سبيل ق ؛ابهاد — الرسول 

-١٥٢-



النيررئة 

باخثر اش إئ اللسان. لا معروفة ءلاعة طاعتكم لأف مكشوف؛ أمركم فاة نحلفوا، لا لهم: 
يدبردن.

أحكامه،ق يالممل اض آطٍعوا للعباد: مول أن قو رصوله فيآمر الطاعة، فضل تعال اش يهن — ٥٤
وعليكمالرسالة، تبليغ من به *قلق ما إلا ه التبي عل فيا أعرضوا فإن •يديه. باكمثك الرسول وأطيعوا 

لرصالةالواضح التبليغ إلا الرسول عل وما الخق. إل تمتدوا الرمول ئطيعوا ؤإن الطاعة، من به أمزثم ما 

والأستياطات:الفوائد 

ورمحوله.اش إل التحاكم عن لإعراضهم يالناهقين؛ التنديد ١— 
منحدلعاد؛اذق؛ان،وتحريمالتحلقبصفاتمم.التحدير — ٢ 
قو.ورسوله تعال اض طاعة إل افِارعة وجوب — ٣ 

اعوجاج.فيه ليس مستقيم — الإسلام هودين الذي — كله \نثرع — ٤ 

ؤّيتغاوبثتتاها،يقولون: بينهم ليحكم ورسوله؛ افه إل دعوا إذا أمم الومن؛ن، انقياد صفة بيان ٠— 
يترددون.ولا يتلتكؤون، ما 

النار.من والنجاة يا-ث، الفوز والتقوى، والخشية الطامة فايدة — ٦ 
العقاب.من ولاحوف مبالاة، دون العلهلة، بالأي،ان  ٠٠٦^؛يردجو,ن الناقمون ٧— 

.٥٣



الود—درة 

آأينجتىمحكماآسستقف وثيثنهرق آينيثث، ه ءامنؤأمذكت يعد\ددثآكم، ؤؤ 
اليع-ثثويفي آقأ -مغيم بمنبت ئ ثم أنبمش آمحبمذ دبميم ثم ملهم ين 

ستثأ٧نءكمتثددإذكث-هآؤهكهمآلقستو0'/ج^'وأمعوأألمبملمحآد؛٠امأآلةدْدث،ورنث>ؤط 
\ثئآلآر؟ي ؤ، مبى آقهكث،أ عتثآن لأ محتمق.؛ دلآ==قم أليبميد نبجيأ 

سنالقصمِءمح:ا:سمحم 
عوكم؛صمبمنيصا-لززؤآساءثكث ومن ^0سو0ياةمثنآشمينق 

٣\ئمح تلإ ؤ سئةًظلم عوؤ بمدثن يلح عثهم محي* ءلإؤ ثترث.ا 
محنآمحءت< ثكتثذمالكثاآنتثدث آمحلشو عد-أوحكثرُوأُوؤداخ ناس آلإيشه 

تيؤي(لا أم نآلم؛عثئآلأتتكاي ?^٢ واث4عد-يرشكي1ر شوث ١٠هقك٠تلإممشظم
•تيددمثعفئ>ك> ؤأن بمابهتكك بمنعث^■ أن ج—؛ح عثؤحك^■ نكا-ْاثوتكح 

النرول"ٌبب "* ٥٥

عنالعرب رقتهم الأنصار، واوتم الديتة، وأصحابه ه اض رسول قدم لما ^ 15ظهد كعب ين ش عن 
امنننبيت حص نمش أثا ترون فقالوات فيه، إلا يصبحون ولا بالملاح، إلا يبيتون لا كانوا واحدة قوس 

آلأيتن^^تلمهزق ألقنهنت وعثييأ متغث ءو\ آثذاكأبم نبمو ؤ فزلت: اض، إلأ نخاف لأ مطمن، 
إله آثأ -مثهم بمي ئ ثم أنتحي آمحبمب يتم لتإ وثثكئن ملهم ين ءقثا 

كتاب- ٤ • ١ Y/ رايدرك الحاكم )أ-محرجه ه. ثؤإأك< ؤ يالتعمة يعني ه هك ؤدبمن^قئرثني 
إسادْنيا: مس قال (. ١ ١ ٤ ٦ ، ١ ١ ٤ )٥ برقم  ٣٥-٤  ٣٠٣*ا/ الخارة j الضياءالقدس وأخرجه ، الذمي( وراث وصححه الضر.، 
.(  ٨٣/ الرواتدa )صع ثقات رجاله ت الهسمي وتال حن. 

الم،ر.

زحلفاء بجعلهم يأن مؤف{" وعدأ وءادمم إة و0ذ\ءتم.أ العاْالين الوعين لعباده يالمر تعال الله يبشر 
وأنالماصة، الأمم من ملهم من الؤمن؛ن استخلف م ممالكهم، ق اللولئ. فيهانحإئ متصرفين الأرض، 
إذاأءداتهم، من خوفهم بعل. من واطمئنانا أمنا وسث.ذم غم، ارتضاه الذي الإسلام دين فم هظأ 

-١٠٤-



النورسورة 

الحق،صن البمدون فأولظك العم هدم ئكز جحد وقى شٍثآ. به يشركون لا وحده طه العيادة أحلموا 
تعال.اطه ٠لاءة عن الخارجون 

وأطيعوامستحقيها، إل الزكاة وأدوا وأوهاما، ؛أركانها الصلاة — الومتون أيها — وأقيموا — ٠٦

الواٌعة.برحمته عئفثوا لكي مديه؛ ياكمئلث، الرسول. 
علهوقادر بل عقاحم، عل يقدر فلا تعال اطه ينحرون الكمار أ0 ~ الرسول أبما ~ نحبي لا —  ٥٧

المار.مصرهم وبثس المار، إل الأجرة ق ومصرهم تدمرهم، 
منالييت<، داحل الاستئذان ق الحكيمة، والأحكام الكريمة، الاداب ا،لومن؛ن تعال اش بملم "" ٥٨

لرطغواالدين والأطفال والإماء العيين. يتآذن أن أمرأ فيآمرمحم العورات، سز عل الحافظة أجل 
حينالظهثرة ووقت الفجر، صلاة قبل الموم وقته ت أوقات ثلاثة ق عليهم، الدخول عند الاحتلام يس 

فيهانحتمل الملاثة الأوقامحتح وط، له. والاستعداد الموم وقت، العشاء صلاة وبعد للقيلولة، شاحم بملعون 
حدمكملأم استئذان؛ بغير الدخول ل إثم عليهم ولا عليكم فليس سواها ف؛،ا أما العورات، ظهور 

الأحكاملكم افه يبع، التقدم اليان ذلك مثل بعض. عف يهلون، وبعضكم ممرأ، عليكم يمتددون 
تدبترمصالحكم.ي حكيم وأفعالكم، عليم؛أهوالكم واطه ما• للتادمب الشرعية؛ 

أرادواإذا يتأذنوا لكي الاستئذان؛ أدب معلموهم اللؤخ يس منكم الأحرار الأطفال بغ وإذا — ٥٩
أياتهلكم تعال اطه ئمح، البيان ذك ْثل نلهم. من بموا الدين عف ولحي ك،ا الأوقات، كل ل الدخول 

تدبيرممالحكم.ق حكيم وأفعالكم، عليم؛أقوالكم واطه المشريحية. 
فليسبنهى، لكم الزدلج ل بملمعن فلا الزواج، طلب عن قتدذ اللو.اق النساء من والعجائز ~ ٦ * 

ألاثظهزنبشرط المياب، فوق يكون الذي واوداء كاياب الظاهرة المياب القاء يتحئئن أن إثم عليهن 
وأطهر.لهى خير الماء من الثاثايت، ه تلبكإ واوداء، الحجاب بارتداء والمسمث كالخلخال. الخفية الزينة 

بالأعإل.عليم للاقوال، سمح واطه 
والامتشاطات،:الفوائد 

إذاالشالحة، الأمال وعملوا آمنوا للدين بالممر اطه من وبشارة تشلأ، مإخبار ( ٥٥الأية)ق - ١ 

عريرآديأ الإسلام يجعل وأن فيها، خلقاء ويجعلهم الشركن، ارض يورثهم بآن طاعته، عف استقاموا 
طاعته.عف واسقاموا وحده، اطه عبدوا إذا الأمن، إل الخوف، من حالهم يبدل وأن مكينا، 

الأرض.ق للجومسن؛التمك؛ن تعال اطه وعد محمق، ٢" 
الأمن.لأسمرار مس، المالح والعمل الإيان ٣- 

_ْه؛_





الردسوية 

محجى"ءآفءظلمرح(أيتخك محثُ حج سوآمحى إلؤ 
أويمحتلمحبمظم أوثيمحت خمم أوسمت ءائثآ^ظم أوثسمت محت؟ًظم تاحإبن 

خطتتآ=ظلمآخئتةا1زثثم، ^^بمحذمآو.يح قثومحظم 
أوجميعا •يثاحآن^٢^٠٠علتة==كم صديقا=؛كم و تّمث1بمهث ملهتكغر آومتا 

ءءكدُِبمكئبه طيمنرء=ًغة عشيآش ض غية ذسذوأؤأذسكم دخلترمؤنا آستاتأ'عذا 
ييسممح؛ً•^١١لأس  ١٢٠١٠اأو؟إثثاآلثؤ؛محىآمحيت ختيمشك ةئلء==ظم 

لأشيفينورنث> الإه ؤكلكت متثذيش أكم، إن متئدئ -ؤ دهأؤأ ؤ •جاَج م عآ ًكامأععهُ 
آسأقلآإدك< ئم وأسثعغز ئئكى لمن هأذن سكانهم نعمتن آنتثدمك ^دا يثسملأ 
قىآسي يمام هو سثآ يةءظ؛إَكدمح آؤملؤ دعكآء لأ-ءئعالإأ و؟ لهئ عشّ 

لإّ_رعداب أرِصتبلم غئنة كيب؛تبلم لتؤءءآن ص عهالهمن لوإدأءلحدر٢لبم يدم ييسلولى 
دث1نقئهم ^ث،متنكه وؤمِ عقه أنثر *آ بملم ئد و\يري؛و( فيآكثر؛ت آلآلدنت'.سما و؟ 

•ايّرول سبب " ٦١

مفاتحهمفيدفعون ه، اض رسول لع الضر ل يرغبون لمون المكان ءالت،ت عنها اف رصي عائشة عن 
تأكل،أن لتا بمل لا إئ، يقولون- وكانوا إليه، احتجتم مما تاكلموا أن لكم أحللتا قد ويقولون- إلصمنائهم، 

عدآهجءؤث" ةم،ع،آمح>( ؤ ه' افه فأنزل أمناء، نحن وإثما هم، أنفقط غثي عن أذنوا إثمم 
قوله:إل ^زلإوتث١ئبظلمه عّبمٍظلمفيظحإ ولا 
ثاةغداارآثّثأً=فؤأجييعأ أن ءي=ظلمبماح صدفطإٍك أز تقتعقتد ^٢^^١ 
قمحقمتحشآثث ء=كثلأق- ثة تثنتثيقص يىبم—دآقه ققة عقآذثسةأ ملميأ ثيي1 د-ءلقِ 
يمثله،١( ٢ ٩ /  ١٨ثر الطبري)اكفوأحرجه • ٨٩٤~يرءم  ٦١التوي/ سورة ~ )الضر ه- تمملؤتى قلبمتكم آلأينت 

الخافظوصححه حاتم، أييي ابن محقق اضتاذه وحثن ( —٨٣٤٨الزواى،ما/ الصّحح)محهع رحال، رحاله وقالت الهيثميليرارا وعراْ 
٨١ / Y الزار نواتي )محمر حجر ابن 

-٥٧



النورسورة 

الضر:

هؤلاءلأن الأصحاء؛ ْع أكلوا أن - والريض والأتمج لكلأصى - الأعذار أصحاب عل إثم لا 
قيهاالتي بيوتمم من أكلوا إذا ا،لؤمتين عل إثم لا وكذلك الأصحاء، منهم يتضايق لئلا يتحرجون؛ كانوا 

آباثكم،بيوت أومن أولادكم، سويت، من تأكلوا أن - الومون أبما - عليكم إثم ولا وأولادهم. أزواجهم 
والأحوالوالمأت الأمام محوت أد أخواتكم، يون أو إخوانكم، يون أو أمهاتكم، يون أو 

الذينالأصدقاء أوبيوت والخادم، كالوكيل أصحاببا بإذن فيها المحزف لكم التي التوت أو والخالأت، 
الذكورةالبيوت هل.ه أحد دحلتم فإدا ممئةان٠ ٠٠أو محتمع؛ن تأكلوا أن عليكم إثم ولا رصاهم. علئتم 

كانتؤإن وبركاته، اطه ورحمة عليكم اللام الإصلأمت يتحية — مسكوته كانت إن — أهلها عل هملموا 
الخثر،كثترة بما اف أمر الش التحية وهذه الصالخثن. اف عيال وعل عليتا الملام هي: فاكحية مكونة غير 

ويعملوالفهموها الأحكام؛ آيات لكم تعال افّ ي؛ير1ا الواضح المان ذس مثل لها• السامع تقس بيا تطيب 
؟يديها.ب، 

معكانوا وإذا يالرسالة، ولرسوله يالوحدانية ف أدئوا الذين هم حما الصادقون الومنون إثإ " ٦٢
التي.٠من الإذذ يطلب حتى منهم أحد يتصرف لر الأمة مصلحة ق للمشاورة حاْع أمر عل الني. 

الإذنأحدهم طلب فإذا افه. حكم أطاعوا لأمحبمم حما؛ الؤْتون هم أولئك الإذن منك يطلبون الذين إن 
قلما اض؛ من المعفرة لهم واطلب متهم، أرذت لمثى يالانصراف فاسنح وحاجتهم شوومحهم ليعصن منك 

ببمم•رحيم التائسن، عباده لن.نوب غفور اف< إل العامة. الملحن عل الخاصة الصلحة تقديم من الاستئذان 
للرسول.ندانهم محي فيتهاهم وتوقره، الشي. ْع الخْياب لأدب الؤْنأن تعال افّ يرشد 'ما*~ 

اف،رسول يا بنداء: واحترامه توقره محب، بل لبعض، بعضهم ذلك يقول كإ محمد، يا له: يقولوا أن 
بمشلا اش إ0 الاستئذان• وجوب، الأدب من فال ه، محلمن الخرؤج وكذلك وتواصح، بتأدب افه، نيًٍر يا 

منموثدأ نحديرأ افه حدر م يعرفهم. بل إذنه، دون حفية ه اطه رسول محلس من ايافقين خرمحج عليه 
يصيبهمأو الدنيا، ق وايحن الماب بنزول العقوبة إل تودي الخالقة لأل سبحانه؛ أحكامه ءذالفة 
الأخرة.ل المارالو-؛ع عذاب 
علمهأحاؤد قد الع، والأرصين السح موات الق ما ْالالثه فه أن — العباد أيبا — ئتثهوا — ٦٤

فاملأإخارأ فيخبدمم إليه، العباد معاد ؤيوم وغيرهما، والكفر الإيمان من عليه أنتم ما بجميع سبحانه 
ثيء.عليه عنفى لا عليم، الأشياء من ثيء بكل واف الكاملة. أع،الهم عن 

٠٨
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الفوائد

الذكويئن•ايرجعن نقي افءق رحة بان ١" 
انتفتواذا بق، للحكم العثة وحدت فإذا عللها، ْع تدور »الأحكام ءئٍمينت ابن الشخ هال، ٢— 

الأمج،مئي واستقام المريض، برئ فإذا فيهم، التي العلة لهده ^(١.، عن الحؤج ص لأي الخكم؛ انتفى 
٤(.١ • ْ/ المرأنالكريم )ضر حقهم،١. ق الخكم انتفى الأعمى، عل المر اف ورد 

رصاهم،عدم علمتا إذا إلا رذن،، أوبغبمر بإذن سواء الدكورين، هؤلاء بيوت من الأكل جواز — ٣ 
بيومم•مئ، الأكل، بجون فلا يرمحون لا أئبمم علمتا فإذا 

الييوت.إل الدخول عند الثلأم مشرومة " ٤ 

ه.ث_؛ث تشتتعقم ؤءث_ةينءتشهم باثه: وصفه تعال اض لكون الئلأم؛ فضيلة — ٥ 
لمىيآذت( أن، وللموول الزولء، من بالأستهدان، إلا جامع عمل ءز، الانصراف يجوز لا ٦" 

لايأذن.أو يستأذنه، 

 ~U لايغفر.عير بدون الاستئذان ولكي يديه، نحت، مى السيرعل الأمر وئ عل يجب

لماالغاس؛ من غيره ينادمح، ي يئاديه، أن للإنسان يجوز لا واته وتعظيمه، قق ائتي احترام يجوب ٨" 
والتوقير.التعظيم ْن له 

الأعدارواُحتلاق ومحله، . النيئ والأسيتة الختن، وهي! صفات من ثيء بيان ٩" 
للأّتئدان،

لطائاتة الأمور تصدر وأن عليها، واكنييه الهامة، الأمور تأكيد أريتيغي عثيم؛زت ابن الشيح قال ~ ١ ٠ 

له،واعتقادنا وقرارنا بدلك، علتنا فان ه، وإلآ3بج_< ألالك'إمحتافيآلستؤتي ؤ لقوله• عليها؛ ؤيب ينئي 
(.٢٤٢ امحريم»،/ القرآن )ضر . وؤلُكثه ألا ؤ ب أئد ولهدا مهؤ، أمر مدا 

-١٠٩-
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عية.النول: 

القاصد:

العث.عقيدة تقرير — ١ 

M.والرّول الكريم القرش حول المثرين شبهات عل الرأ ٢- 
واللام.الصلاة عليهم للهم رسلكانة ٠١الأمم مصبر بان 

الرخمن.عيال صفة بيان ~ ٤ 

بزمTنJالآياتامموتية.ه- 

اسثالرسالآبمحدتسيّ 

وأيؤي؛و(ألتمثؤت منش لدُ آكى ?Q؟ ثن؛أل ل1عشوى ص،وْء عق آلمثهان لثل ى لو ١ أرق سؤ 
دوننجآين ميرله؟وآمحذئ همددهُ ئْلثءطلسُ ثرُكفيآلمح، قس كق ٥^١^٠٢ مإثِئقءد 

مؤنا؛لاةامركث^شبمامحممءئأوموو،هيمديىلأمسهت٢صنلولاصماوإءللهة 
ثثنح\؛'ومم عشي وأعاثث> آقمينث هنأممك وهال،آكلآكمثتأإن جؤأوادُميت؛٥؟ 

مز'٥؟ :لأ ههتحظرةلهبمِظد-اومحءنإأه؟ 
آؤسولهندا وهالؤأمال 'أو^؟ محيبما عضل ءءمحا0 إدمحُ و\يٌوأج آكتتؤيي ق أكر يعلم أئى أتنك 

أوثلؤ<إثمح"؛0؟ نديك تتثُ تئف أرلإته و_حآكسوايوثُ ؤيتثى يأء=قلآظمائ 
?٥؛شميإ سمرتت^للأعلأ 

هُأج؟ سبيلا يتثظيمن فلا قئلؤأ تتقثت ص/يؤأ حتقتف آنثلز 
اكفرت

عبدهعل والباطل الخى بين فارقا القرآن ئزل أليي حثرْ، وتكاثر تعال، اف قدر وئئدس ققد س ٢ — ١ 
الغمم،بجثات ديثئرهم الخءحيم، عذاب من ينذرهم وا-بمى، للأس رسولا يكون أن لأجل ه؛ محقي 
وحلىملكوته، ق شريك معه وليس ولد، له وليس السح، والأرصين السح موات الملكوت له الذي 

ولاتفاوت.قيه، حلل فلا له، ملإ لما وهيأْ حلق، ما كل مثوى الأشياء، من ثيء كل سبحانه 
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يستطيعونولا قيء، حلق عل يئدرون لا أوئانآ اش غير من انحلوا الذين الكمار تعال افه يوبح ٣"" 
قميله0 من ولاتك إحيائه، ولا أحد إماتة عل لهم قدرة ولا لها، مممعة جلب ولا هم، أنفعن الضئ دغ 

الآحرة.

علوأعانه محمد، اختلقه كدب إلا القرش هدا ما فقالوات :< واليي القرآن ل الكمار وطس ٤—٥— 
الأممحرافات، لد4 القرآن! ق قالوا إذ زورآشنيعا، وافتروا فثليعا، ظنا ارتكبوا فقد اليهود، من ءل١ئفة ذللث، 

ليحفظها.اء؛ ومصياحا عليه تقرأ فهي له، يكتب أن ه محمل أمر السائقة 

مواتالو شيء عليه نحفى ولا القرآن، أنزل، الدي اف الرسول: أتبما لهم قل عليهم: تعال اش وث ٦- 
رحياحم.التاس؛ن، عيادْ غفورأ كان إيه السع. والأرص؛ن الح 

A-U الضي رسالة المشركون -وأنكر M :فقالوا U إلؤيتردد نأكل، كا الطعام 1كل الرسول لهدا
منكنز يأتيه أو افه، عياب من منذبر^ معه فيكون ملكا معه افه أرسل فهلا العيشة؟ لهللي، الأسواق، 

عقلهعل مغلوبا رحلا إلا تتبعون ما الظالمون: هولأم وقال ئارْ. من يأكل، بتان له يكون أو الساء، 
بالحر.

فلاالخق، طريق عن فشلوا المتضاربة، المختلفة ؛الأمثال عليلث، افتروا كيف ~ الرسول ابما ~ انفلر ~ ٩ 
صحيحة؟حجة إل للوصول طريقا محيون 

والأسياطات،:الفوائع. 

بلغاءكلام ؤ، أمثاله لدرة يدع؛ افتتاح ه ألمغان رل< آليك، تامق ؤ ب راالافتتاح عاشور: ابن قال ~ ١ 
لخولةطرفة: قول مثل منفصل، غير ، بأحرفأومقترنة محردة بالأسإء تكون أن فواتحهم غالب لأن العرب؛ 
A؛/U(والصم: )التحرير يقة5هئد«. أطلال 

والباطل.والحق والشر، الخير بض لأنه:يقإ الفنقان؛ القرآن أّاء ِس ٢- 
وحده.اف بيد ئه الأم لأن شيء؛ عل لاتقدر المعبودة؛اياطل الألهة ٣- 

القرآن.وحول ه، اش رسول حول الشبهات إثارة ذللث، ق وسائلهم ومي • ايث، محاربون الكافرون ~ ٤ 
عليهم؟ئقيمها التي الحجة ويعلشا وئثهاخم، الآممار مزاعم افه يبطل ْ~ 

بالوحي.افه واختمه ويتزؤج، ؤينام ويشرب، بئرتأثل الرسول — ٦ 
اغدك،لأعن وأبعدهم الضلال، ق هوأوقعهم للرّول الكمار تكذيب ٧- 

عقولهم.مخافة عل ثدل، واقتراحايم متكمون، معاندون التكم١ر — ٨ 
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قصؤمحللأي منهمتها٢لآتهئرؤبجعل همى جقت لتلك ■ؤنآتن ثك كتآءجعل ألك-آإل، ائك بؤ 
فاسمعهمأ يعتد >، ١٥تن حائهم ُأو^؟إدا سعيرل اكاعؤ ؤكدب وأع-تددايمن اك\عؤ .ؤ<'جتح\ أج^؟ 

مثوىآلؤم يى'وأ'لأنمعوأ دعنأ ممؤهن ص_نما تكاثا 
ةةصأنيئبمآ'محمحها

ؤترمثكولأ j؛cj\ حه عق حنإدنما>ت> ثكاءؤرى ما مهثا قم ?ؤأ دينيي؛<ا حناء 
الفيقهتثلؤأ هت؛ آم ع؛ثثاؤيىكولأه ئنللم تأئثتِ دتمؤئ، آش يؤن ىبمثثسث،من ثحشثئم 

وءادثثاءئلم-ءئمتعثهنِ ؤلهى دوذك> مثؤدمن أن سرثآ ماَكا0 هاؤإ'ثهكهق( أو؟ 
ؤلأصمفا س؛طيثورى> معا مؤلؤبمك معا حكدبجكم ثني ُأو^؟ بؤيل هؤما ؤيمذوأ آلئبمكر ئؤإ 

إلاآلمتسلوينك> من حقك أيبمليا ؤما ?^^٠ ^كبيحل خآبك\ »قإذض تن%عكلم يهللم ؤمن شممن 

أوأهرمحاأمآ-يرل وآ=قاق 
الشبر.

جناتاةترحوْت ئ خيأ لك جعل شاء لو الذي محرم وتكاثر تعال، اطه قدر وثقدص قتمد — ١ ٠ 
قصورأفارمة.للث، ويجعل الأمار، نحتها من نحرى 

شديدةنارأ يه *قدب لمى ومأتا والحاب، القيامة بيوم كدبوا بل بشر، لأيلث، 'قدبوك وما ~ ١ ١ 
عليهم.يوقد اللي-، 

لهاسمعوا بعيد مكان من الكذي؛ن النايلرين بمرأى كانتر إذا إما جهنم. نار سعير تعال اش ي؛يرنا " ١٢
الغصب.سدة عل يدل وزمرآ تحرقه، ق التثيظ كصوت غياثها ق صوتا 
بالدعاءملخين الكان ق نادوا بالأغلال مقثدين النار من صيق مكان ق طرحوا ؤإذا — ١ —٤ ١ ٣ 

يتفعكمفلن ومرايت،، ٠^١^، ادعوا بل واحده، مئ؛ بالهلاك اليوم لائدعوا لهم• ويقال بالهلاك، أشهم عل 
دعاؤكم.

عيرالعذابر من الخهلير الأمر أذللئ، والتقرح التهقم سل عل ~ الرسول أتيا لهم قل ~ ١ "٦ ١ ٥ 
كريإجراء اممه وعد ق هم كانت، ليمطين، اممه وعدها الش الكثير، بالخير الداتمة الخالد جثة أم حير 



الفرقانمحورة 

يطلبهرئك من حما وعدأ لها هؤلاء لحول كان الدوام، عل النعم من يتمتحن ما ءٍها لهم طيا؟ ومرجعا 
اليعاد.محلف لا واش اقمون. 

فيقولوضرهما، وعرير كايح دونه، من العيودة وألهتهم الشركن تع١نى كئثراض القيامة ويوم " ١٧
هم؟أتفتلقاء من عيدوكم هم أم الشركؤن، هؤلاء أضللتم ؟١^٢ ت للمعبودين اض 

ولاغيرك، يعثد أن الخلي من لأحد ولا كا محؤ ما تعال; اض ومعظم؛ن تنحن العبودون أحامي، — ١ ٨ 
تركواحتى ويملداتها، محيا فانشعلوا الكريمة، يتعمك الدنيا الخياة ق مئعتهم ولكن محواك، مهلثا يشرك أن 

هالكين.قوما وكانوا وشكرك، ذكرك 

ائة،إمم ةوركمث ق وكدبوكم فعلكم، من تثرووا العثودين هؤلاء بأن الشركتن اش حاطمحتج ثم " ١٩
ه،نفظلم باش؛قد يشرك وس العقاب• ه؛ذا من لأنفكم عونا ولا عنكم، للعذاب دفعا ئمدرون قط 

الألر.الشديدة جهنم نار إدحاله واتص 
كطالهلحام يأكلون البشر، من كانوا إلا الرسل من أحدأ — الرسول أبما " قبللث، أرسلنا وما — ٢٠
يالمني،الفقير فابتلينا ايتلأء، لبعضى يعضكم وجعلتا العيس، لكسمح؛، الأسواق؛ ل ويترددون تأكل، 

والكافرين•بصيرّأبالشاكرين ربك وكان تكفرون؟ أم أتشكرون صدكم: لخم بالفقثد؛ والغتي 
والامتشاطاتح:الفوائد 

س،رسوله عل الفرقان أنرل أن الكريمة ه نقعف وثئاته لداته اش بتعفليم السورة ابتدئت، — ١ 
آلهةمن انحدوه بط تمثكهم عن اكاشئ والإنكار الخحود من ا،لزية هذه المشركون به ئلص ذلك؛،ا وأعقب 

.١٠٢جاء ومي للنعمة هوكفران بط به جاء والذي القرآن ل طعنوا ثم الإلهية، ينامحب ما صفاتمم من 
اد.والفال،كمر من مزيد إل يقودهم القيامة بيوم الآكمار تكدسي، ٢— 

الدنيا.ق طاعتهم حنن عف لهم جزاء برحمته، الخق المومتئن اف بذجل ٣" 
فهوهاللشأ.اف عثر ومذعبم• افهفهوحار، غثي عل اعتمد مى كل — ٤ 

ات،بجديإلوكس،والصثر؛الواجبارت،.

جعلاشالتفاوُت،والاحتلام،؛؛نالاسقممهوامحبارآقم.٦- 
لبيانواحتيارأ؛ ابتلاء لبعضى الناس بعض اش جعل ؤ، الخكمة عن تقبئ م إمحار ( ٢٠)الأية ل ٧— 

متهم•الصابرين 

 -٣،
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أمس_هلمؤتآ \سقكإردأ كد رثك تغث آو آلملثسكة ود؛^؛؛١ !١  ٠٥قؤيكك لأ آيبث بمآد حمؤ 
شزجمإئمحل,قةجهدث؛!و؛ لأيثمكا قنأ,ئ1^آتإلإكخ يعتوعتثاكبمل." 

نتسزنمك!منتمثل ثر يوتهذ آ»نثث،\لحثة ًلاصثؤتإ عياليأ ما أق 

ثية.القمل ح ثثثفيسق محثمود دني عق آلقاأم بمش محبجم عسيرإ. آلسم؟؛رت 
جاءفيوعكا>ك>آكتطتنكدأصبماىعنآلنح=كرثنيإذ أمحلئلأنا-صلملأ يؤتؤايؤايِ 

40إلأذضظه
•المر 

ءأحمجوناعليتا اللائكة نزك قلا ؛4^ يوقتون ولا القيامة يوم اف لقاء يتتفلرون لا الذين وقال — ٢١
كببمرآ.نحبرأ غقووتحروا النيئ دعوة عل أشهم ق استنكروا لقد ؤأ متالعين. رأي الثه أونرى محمل، يصدق 
تبلغهمبل دثم.< بقارة للمجرمين يكون لن القيامة ويوم الومت،، عند الملائكة يرون يوم — ٢٢
الخنة.دحولهم بحرمة اللأتكة 

الخئ.ق النشر كالغيار لاتسهم، باطلا فجئلخاط ^١، يعتقدوما الش الكمار أع،ال إل ومدننا -  ٢٣
والقيلولة.للراحة مأوى وأحن فيها، منزلا أفضل القيامة يوم ا-إدنة أهل — ٢ ٤ 

اللأتكةوتنزل شقوقها، حلال من الحج، وتفلهر عقليا، سمقا الطء تتشمق القيامة ؤيوم — ٢٠
حشود.تلو بحشود 

بأمواله،ثقيلا شاما الكئار عل اليوم ذلك وكان وحده، ف القيامة يوم كله الئابت، الللثح — ٢ —٩ ٢ ٦ 
ياالهدى، عف الرسول اثبمت ليتش يا قائلات ونحثرأ ندما يديه عف ظال؛ كل يعمى وفيه زمنه. وطول 
هدافمذ جيء بمد القرآن عن أبعدف لقد أ ئصاحيا- الكافر فلانآ أنحي لر لينني هلاكي، ويا حرق 

منه.وينرأ العقايت، إل سلمه بل ينصره فلا للامان الخدلأن شديد والخى الإنس من الد؛ْلان وكان إليه، 

والأسشاطاصالفوائد 

والماد.والظلم النتئ إل قاذمم واسكباثهم الكئار عنائ ١- 
 ٢ — ،J_ قمرهم ي، ثبمنهم؛ ولاثمل لاتتمنهم، صائعه الروالإحسان ظاهرها الي التقمار'ّ

يتيله.لئلا سقا، وألايمادى رفيقه، احتياز تحس أن الملم عل ٣— 
نصرة.منه يرجى ولا عذابا عنه لايدغ حذول لأيه لوماومه ولأيتجبتؤ الش؛هلانى، نحير لم ال— ٤ 

٤-
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عدهمإمنثى لم ^^٠^٥ و؟ مهجقل هنداالئت؛ارث مغنم<آمحدوأ آمحدبجي>إن ثاو ؤؤ 
■محلاعكيآأمر؛ان ثني ؤبمالثقأإو<َكمنيأؤل* ?وأ هادثاينج-تمحل ؤققيرتلكث> آلث>نجميرا 

^كنشفي،للأجثث لممتئدء
مهلا؛.رهنأمثثؤ كتث 1وإنيك جهم أك ؤمي^إ هق ~ثنزث>ك< .آمحن 

الضثرت

القرانهدا *قدبوا قومي إل رب يا تعالت اش إل شكواه يئ ه محمد اف ومحول وقال ٣" ا~ا ٠ّ 
وكقىالكئار. من عدوأ مالك ني لكل جعلتا الكمار عدوأمن — الوصول أبما — لك جعلتا وكيا وتركوه. 

أعدائك.عل وناصرالك الخؤ، إل هاديا بربك 
كيلكتعال اش فرد واحدة. دفعة محمد عل القرأن افه أنزل هلا العاندوزت الكمار وقال — ٣٢

وتثبت.يتمهل وبيانه وقرانه حمفثه لك ونير قلبك، به لتقوي ٠^^؛ أنزلناه 

تجنلالدنيا، الهاء ق العزة بيت ز فوصع الن.كر من القرآن نمل قال: عتهها افه رصي ماص ابن عن 
وواصوصحح، الضر، كتاب -  T٢٢٣/ الحاكم)اسرك )أخرح، ترتيلا. ويزيله قو، الني عل ينزله ص "مريل 
(.١٠٦الأية)الإسراء صورة ق كإتقدم حجر ابن الحاظ نحو، وصحح الذمي( 

rtTT - بالخوابأتيناك إلا دعوتك لإبهيال أوشبهة بحخة - الرسول أبما - المشركون يأتيك دلا

يمشونالخشر وقت، ل الكمار وهؤلاء له. وتوصيحا بيانا وأحن منه، أثبت، ُثيء لا الذي الثابت الحكيم 
الحق.ائباع عن وأ؛ذوبهم متزله، العال شؤ اف، رخمة عن العداء أوكلئ، جهنم. نار إل وجوههم عل 

والامساطاُت،:الفوائد 

به.ويعمل وئدبره، تلاثيه من فيكثر القرآن، هجر عدم عل اللم بمرم، ١" 
القرآن.عل اعتراصامم ئرْ الكمار عناد من ٢- 
وئدحضها.الياحلل شبهه تتطل بالغة قؤية القرانية الحجة ٣— 



الفرقانصورة 

آتئؤبمياأدتاض ثملتؤفهإ هنروإمم>  ٥١٥وبمه|ُثثاممهءموٌءاآدءتنب إمدءبقثك ؤؤ 
نبمعلثهمأعتثثهم ًظدملألثثل لق تث-أل.محمني ال؛مك<كدمحأبثايؤاثدمقهم 

دإإكث>عمن ^ ٤٨٠آلئي ثبممحب وعاداؤبممندأ ?ج؟ ال-ثا عدابا ؤأنمويآةل1دوّكت> ^ ١٠لأتا؛يدا 

إلايقؤدئلكت يإداتأوكإن ُو؟ لانهشتكشى بمديكامأ ثمنبمهثا هظيأ أثثثم آلتؤأ 
عوهث٦ل ل>زلإ ثاوهت_نا كهكادثمبمداعن اؤأر نيثوثح ؛ت1كث>مم أتيا٢^ منهمإ 

دح^_نأفأنت هؤينه ٠ ل؛تسأمحذإينهض عاريلأ أحنبمل من آلمداب يمئن جثبم^■■ وسوك^-ثلمون 

لثلهم بز \ؤ'ةي؛ت-يآ هم أومقشكئلن دتمشت< لكمهم آى قنب ?و؟آم وًكيلأ عله 
مميلا

التمر•

أنفآمرتاهما قعبا، اقه؛ مارون أخاْ معه وجعلنا التوراة، اثقهخ موسى أعطيتا كد ما — —٦٣ ٣٠
ثديدآ.إهلاكا فأهلكناهم وغيرها، التسع ياياتنا ^!٠^١ الدين وقومه فرعون إل يدهيا 

موعثلةحبرهم وجعلنا يالهلوفان، أغرقناهم سهم يتكال.ي_، الرمل ئ.بوا ئا القهن نؤح لقوم " ٣٧
موجعا.عذابا uكامين وأعددى للعٍاد، 

هؤلاءبض كثمّة وأمما الرس وأصحاب، بالصيحة، ثمود وقوم عاتية، برح عاد ثوم ليمرنا ~٩٣~ ٣٨
مديد.ا.تدميرآ فدمزناهم فكدبوا، الواصحة الحي؛الحأ؛غ لهم بثتا قد هؤلاء وكل الأمم• 

لوطقوم من أهلها اض أُللث، التي مدوم بلدة عل نحارتمم أثناء ل قريش _^s لقد وما - ٤ ٠ 
عنائهم،فعجيامن ٧(، ٤ )الأية الحجر صرمحازمحورة كإجاء محافلها، عاليها فجعل مجيل، من بحجارة 

العث•مئكرين كمره كانوا بل سردا؟ بما حل ما يردن، يكونوا أفلم 
اطهبعثه الذي هد«ا هل بامحتمغارت قائلين هتلث، سخروا — الرّول، اتبما — الشركون رأك ؤإذا — ٤ ٢ — ٤ ١ 

•العيادة تللئ، عل لولاقيائنا معجزاته، وعفلمة حجته، بقوة آلهتنا عيادة عن يصرفنا كاد إثه ا رمحولأإلينا؟ 
الومنون؟أم هم الحق، عن ءلريقا هوأبعد مى ااءن.اب يغاهت.ون حين اليقين علم يعلمون وصوف 
منعليه حفيثلآ تكون أفأنت، هث، افه كهتاعق هواه أطلخ الذي مى وثعجي، — المي أبما " انظر " ٤٣

الهوى؟ائياع 



الفرقانمحورة 

التيكاليهاثم إلا هم ما الحق؟ اتبيع يعقلون أو يتقعهم، ما يسمعون الكفار أكثر أة نحسب هل " ٤٤
طريقا.الهائم من أصل هم بل تعقل، لا 

والأساطات:الفوائد 

الايامات.له ويوجه الحؤ، ما-ص_، يتهزئ معاند متكبر كل ١— 

عليهم.الخجة إقامة بمد إلا الكافرين من قوما اضُ لمْبميك، ٢- 
بم،ا.الناص وتفقيه الحقواJاطJ، لسان افُالأْثأو بمرت، ٣- 

والعظة.انمرة محقى ااعد.بإرأ آثار مشاهده ~ ٤ 

كفرانالآ-محرةيؤديإلئؤةالةاJي،وعدمالاثعاظ.ْ~ 

قمِدللا?ؤآ عثف آيئتس ^١ ٠٢ثر ساكا سآءريلثّكناسآلثللؤإر ه ثمئر أؤ 
١^^١^؛١^ 0؟ محاييإ محثءوثأ 

دءنكئش ?0؟ ْلهويل ماء وأرثائاكم\ء محتنثتيث يدي دثرإىث< ؤالألإخ ا'ج؟وهو'أليى 
آنكرهأق تدعأ ممئثث.بئئم ؤكد ?0؟ صقيبجل ثآيايى أئنما وق.مهلمثا-ث)متآ ئتط جدآ 

ؤيمنهدئمهفختى 
ُ/و^أره ١١٥جها ليه 

المبمر.

الدازأ ي لخعاله اض ولوأراد المهار؟ ز الظل بط كيف تعال اش صنع بديع إل تفلر م - ٤ -٦ ٤ ٠ 
فغيثا.شيقا الثلل ئقلهس الشمس ارتقعت وكلها الظل، وجود عل دليلا الشص طلؤع جعلنا نم يزول، 

راحتالوم وج،،ل بظلامه، كالياص اليل لكم جعل الدي هو بحانه وافُ -٩٤- ٤٧
متشرهانريلح لكم أيّل الذي ّبحانه وهو لعايشهم. فيه الناس لانتشار وقتا النهار وجعل لأبدانكم، 

فيها،رنغ لا ميتة أرصا به لتحيل مطهرأ؛ ماء الحاب من وأنزلنا بحانه، منه رحمه المهلر، بنزول 
والإنسان.الحيوان منه وليشرب 

علقادر سحا^ أد4 اية الأرصن افه يإحياء ليعتبروا الناس؛ ين الأمطار ورعتا لمد وئسآ — ٥٠
النتم.ج«حوئ إلا الناس أكثر فأبى نعمه، عل ولشكروه الموتى، إحياء 

 -٧،



الفرقانمحورة 

الناسإل ~ الرسول أيها — أرسلناك ولكن يتدرهم، نييأ بلدة كل إل لأر،اانا أردنا ولو —  ٠٢— ١0 
جهادآالكريم بالقران وجامدمم رماكك، 'محالف أمر أي ق الكفار ^٠^ قلا العفليم، القرآن ب|دا جيما 
بالغآ.

والأساطاُت،:الفوايد 

ويزئ0.ممال باق الإبان يقوى السمة الفلل حركي ثآمل ١" 
)مدالظل وطول الشمس ارتفاع زاوية ب؛ن عكية علاقة وجود الدراصات: نتائج أوضحت ٢— 
هذهذكر ق ينجل الإعجاز ووجه والستة، واليوم الساعة مدار وعل استثناء بلا ااعالم ْتاطق كل ق الفلل( 

الشمسكانت، فإذا الشص، سقوحل لراوية تيعا عنتلف، الفلل طول أن العلياء وأست، اكابة. العلاقة 

صدبوضوح نرلتi رؤية ويمكن ظل، له يثلهر ولا الخم، يدس الفلل فإن الشخص رأس عف عمودية 
أيك يهلهر فلا الشخص، رأس عف عمودية الشمس تكون إذ ستمبر، ٢ وآ مارس ٢ ١ ق الاستواء خعد 
لهيكون الفلهثدة ظل فإن آخر عرض خط أي عف الثخص كان إذا أما الثلهيرة، وقت، ةللث، ييكون ظل، 
بمثالظلال، حركت اسيوإىت )الإسار القران. إلها أشار علمية حشقة الساكن الثلل أن يص وهدا ممة، 
(.٣٤،  ١٣ص والة، القرأن ي اسي لعأساز الثاس  jiyJSم

الرثية.محلوقاته ق تعال اش عفلثة بيان ٣— 

•وييارأ ليلا فهوشاكر عي، والالاستيقاظ ونعمة اكوم، نعمة عف اف يشكر الومن ~ ٤ 
•واليات والدام؛ث الحجج س الكفارتتفيذ.ألأمراف؛يافيه نحاهدبه والموس جهاد، كتان، القرآئ — ْ 

 -٨.



الفرقانمحورة 

دئبآقءتامن ؤتتوؤن ؤ؟ ق] نهث_ائىحومنآلثا!ءيشك^^لأءمثاؤصهئلقان 
ءآش و؟ محهذتجل مهل إلأ آهدنك وتآ خثهيلزهء عك قان'ألكاح بمكثمم ى* ثمنهم 

رغوءفلضآما٢فىلأيمؤتساءأنيقخدإقرتحعسيلأمن آسثلخكمءق_ممىق؛مردلأ 
سثؤق سهما قنا وآمحثءس ِءلىأدموتي ٢لدى أأو^ا ءبمادْم-ضيرإ يمم! دء محع،وهءبفمل ؤسح 

ْارأءبماآمجثءلحئس لهم مل يإدا او؟ م-هءح؛—يا مشل يمل أسشن قم أثاب 
كا^3،بما ثئا  iijO. ٠ كئ أسلآامحظقإُج ١^ 

هؤؤ\حكمشكأنثقًقن أيآد ثثو - ^٢^ إتنآنجآو؟ 
*\ذافبر 

وجعلنااللوحة، ثديي والأخر العدوبة، ثديي أحدهما ملثسن، البحرين أجرك، وهوسبحاته " ٠٣

المالح.الماء هوة، العيب، الماء ؤيكون مساره، له كل أحدهمابالأخر، اختلاط بينهماحاجزآيمح 
فجعلالمرأة، وماء الرجل مي من سله وخلث، ااط؛ن، من آدم؛حنْلة اياء من حلق، سبحانه وهو " ٠٤

ماحلق عل عثليمة قدرة يا رتلئح وكان ارروج• بقرابة ومماهره وأخوة، وبنوة أبوة ت ئّتج ذا التل هدا 
الخلق.من يشاء 

تركوها،إذا مزهم ولا عبدوها، إذا تممعهم لا التي الأوثان مبحاته اض غير من الكمار ويعبد — ٥ ٥ 
الرحمن.معصية عل الشٍهلان معينا الكافر وكان 

يقلبالنار، الكاقرين دثنداّأ بالخنة، ١^٠^، مئرأ إلا - الرسول أبما - أر-لتاك دما ٦ه-٧ْ- 
فلممل؟الخى طريث، للث، وييهتدي أن أراد مى لكن الرسالة، تبلخ عف أجرآ منكم أطلن، ما للكمارت 
وئزقهيمويت،، لا والذي الكاملة الحياة معاق جيع له الذي الحي اطه عف أمرك ؤ، داعتجد "٩ْ~ ٠٨

السحموامت، الأنشأ الذي عباده، ذنوب بجمح خبيرآ باق وكفى نعته. حامدلأآ وقا-نؤه نقمي، كل عن 
ارتفاعاالخالوثامت، هوأعفلم الذي ارعر»ش عف سبحاته ١رتني ثم أيام، سثة ؤ بينهصا دما السبع والأرمن 

صفاتهيعلم فهوالذي ثيء• بكل 'عالر هوخبثر عمى واستعلم بعباده. هوالرحمن وعثلمته، بجلاله يليث، 
محثدجو.رّوله من البشر من أعلم أحد ولا • به اللائقة 

نسجدهل الرحمن؟ وما مئكرين• ردوا بالجود، له واخضعوا الرحمن، اعبدوا للكئارت قيل ؤإذا " ٦٠
الأي.من الحمير كتفور ونفورأ بمدآ ذللث، وزادهم لأمرك؟ طاعة 



الفرقانسورة 

١lY-n - جعل الذي حثثْ، وتكار ممال، اض قدت وتثدنل تمجد j المقلمةالكواكب الدنيا الماء
٠تع١ةبين،والنهار الليل جعل الذي وهو منيأ، والقمر مضيئا، سراجا الشص جعل ومنها بمداراما، 

علتعال افّ يشكر أن أراد ؤلتس الفلمت؛ن، -ياتبن يعتم أن أراد لني أحدهما عنلف، 

البشر.عن لاتفك الش النعم هدْ 

والاماطاُت،:الفوائد 

منهاكل ق وقاموا المعار، مياْ من عينات لمحليل الحرية الحه؛ات آلاف الدارسون أقام — ١ 
زالبحار م؛ا0 ز الأوكسجين ذوبان ومقدار الكثافة، ومقدار اللوحة، ية ونالحرارة، درجات ق الفروق 

إليها،المشار الحرية الدراسة محلمات أقاموا كا متنوعة. المسن البحار أن بعيني فأدركوا المحطات كل 

الخغرازموقعها ز تنغم والي التحركة، المتعرجة هدْ وجود نتح ق طؤيلأ وقتأ قضوا أن وبعد 
المائيةالكتل حركة تتح عل والقدرة المياه، كتل تحليل وأجهزة المحرية، المحطات تللث، المام. فصول بتغير 

جاءتألمانية بعثة واكتشفت ٢(.  ٤٠- ٢ ٤ ٤ صدالعزيزالمدح;ص بن اض والت;ب؟ القرآن ي العيي .)الإسار التتوعة 

البحرحمانص عن حصاتمه نحتلف المياه من حاجزأ هناك أن  ١٩٦٢عام المنيب باب مياه لتدرس 
المرينءٍا- الللث، جامعة إل أمريكية علمية بعثة جاءت ١  ٩٨٢عام ول الهناى. المحيط وحماتص الأحمر 

والحزربالمد يتحرك أنه وظهر الأمريكية، الفضاء سقن من صور قد الحاجز مدا أن فدثزث، لسعودية، ال 

الفاصلالبحزخ تمؤير تم وكدللث، تقريبآ. مر ألف يقارب البحر ل وعمقه )يمنج(، إنه أىت والرياح، 
٣(.١ ٢ القرآن، ق الكون )اصرار فيه. يمج، الذي البحر ومياه النهر مياه ب؛ن 

فهوحاسر.عليه أووثل ضراض صد وس ٢- 
ونشاط.يبمة دلك إل فيسارع ك، عيادته ؤإحان ض سجوده ل الومن عرة ٣" 

والبار.الليل ق فه ذاكرآ فيقي والهلائت، المبادات والبار الليل تعاليه من المزمن يثدؤث - ٤ 
ؤإجراءالناظم اكتشاف بعد والكوك-، الجم بين الفرقة إل الحديث، الفلملثح علمإء توصل — ٠ 

فالجمتالماضية. القليلة القرون حلال والكواكي، الجوم عف والطيفية الضوئية الفوتومرية الدراصات 

يعكسالإضاءة ثاست، مح،اوى جم الكوكب،: ؛يئ،ا ذاتيا. الهناقة يشع متلألئ مإوي جم إلا هو ما 
فالشمسللكواكس،)الأمار(. الطبيعية اكواع عف هذا وينهلثق والشموس الجوم يتلقاهاص الش الأشعة 

شتىأشكال ذات وحرارة وطاقة ضوء وله كبيرة رعة ؛الفضأء ل يبح عملاقا نوويا مفاعلا تعد 
صدالعزيزبن اش صد ة: والالقرآن ل العلي )الإسار ثابتا. مضيئا قرصا ته لبدمي يكتفها• كمها ق ومتغيرة 

(.:ص٥٧١الملح 

-١٧٠-
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سثنما،ؤأ آلعتهشك< نإدا هؤثا بمثؤن آؤتتيآفيى> ^٥ ^ؤ 
جهمعدت عن؛ أصِف تثا  ٧٢٥وأكتجك< اؤ؟ ومنما —يا شبم يننهتر له<متوذك 

ؤثمدسرمحأ وأق؛يك-.إدا\دثقوأثلم ؤثقاى *نتقنل إئهاساءت غ—رلماج^أ' عذابهثاكان بك^- 
القسيمثمحن  ٠٤٠آقوإقهاءاحرلأينشك>ح أو؟وآكين ثواما ؤلاكي بيردنث< لينقا0 بممحيإ 

بمتشتأكدابخآمح-تؤيلذآل—امأ ئلك وسبمعل واذُيرض؛كث< آثثإمح*دآلتي آنيرحثم 
أقث^إنيلئثث>ِشق ؤبميذ وءاترثث> ثاب من إلا أؤأ ؤبجلدمدع 

.\شتقه ^؛1^^ ث\ئم. تندثا ؤبممل تاث يمن قمثا. هممك آس قان -ثثشت 
^فتحأحا.بىريح

ذرْؤذليثنتا سا أيؤحنمن يا هب يبما يتؤلؤيى محآمحن صناؤبميانا نجثهأحملتها دتّ 
وؤموركت<مهثاصتمحأ يمآ ^^نت<آمحرئثه أوآنيدثك "وآ بمشمحكإماما أمحب 

دع\ؤء=كلمرق؛^٤٠ قزمايمتؤأذؤ أإو^آ ومقاما مثتمتل حثيت ك؛إدمتيفغثا ومشعاأؤ^؟ ثمتة 
.اهثثدكدسن 

\ر٠الف

فمنعشرة الأرح الأيات ز كيا ؤيمدحهم اكالخين، عبادء صمات تعال اف ي؛يرث " "٤٦ ٦٣
فيهتنالمون حطايا حاطيوهم القمة لهم أماء ؤإدا وتواصع، كيتة ب الأرصن عل يمشون أمم صماتمم 

تعال.فه ةائ«ين احدين بالصلاة الليل يقومون والذين ايلم، من فيه لما الإنم؛ من 
عذاباالكمار فيه ب بثي،الاJي جهثم، نار عذاب عنهم يصرف أن رمم يدعون والدين "٧٦"  ٦٥

ل؛واللباس والشراب الطعام لشراء أموالهم من أنقموا إذا والذين والإقامة. ا،لكان بئس جنهم إة دانا. 
وّعلآ.إنفاقهم وكان ولريخلوا، بمدروا 
•النزول  ٠٣٠٢" ٧٠" ٦٨

محمدأأئوا ثم فأكثروا، ورثوا فأكثروا، قثلوا الشرك أهل من ناسا أن _W• اف رصي ماس ابن عن 
ثمُك<خاشفتزلت ئارة! عملتا يا أن ولوتحرنا وتدعو-نس. تقول الذي  ojفقالوات ه، 

ؤ3لونرل: ه، ةنذأ3(ثآ يمحى ء١محلث٠يممحنآفم(آني  ٠٤٠ح إلها 
[٠٣لهمس ه ينجممحآش ^٠^٢ 
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الفرقانسررة 

(.١  ٩٣برقم ، ١  ١٣\إ قيله،  Lbبميم الإسلام كون ياب الإمحازا كتاب ا مسلم رصعحح 

هجهئم امحنيامج-رآؤْت ثويثيثشل يثن ؤ تعادت قوله عن ماس ابن ثئل بوى■' ابن قال 
ألتهفؤللأسدابوءاسث-يم ؛الحأ حتى ه ^^^ن١هزآنيممآسإلأألو٠ ؤ وقوله: [، ٩٣ا»: تال

الفواحش.وأتنا بالحق، إلا اض م حث التي القس وقيا باق، ءاللا فمد مكة: أهل هال، نزلف ئا فقال،: 

ثلكن١سء—تؤيإطب ثديوإلاسئامحوءامُتت<ؤبميدعتتلاصبمتيمحااف: فأنزل، 
الأيت(الفرقان، أسورْ — التمسير كتاب —  ٤٧٦٥برقم ، a٣٥٣/البخاري )صحح ه. ما تحي

■الفمبر 

قتلويكون ~ بحي إلا قتلها اش م حث التي التمس عمدآ يقتالون ولا آحر، إلها اف ْع يعبدون لا والذين 
يرتكبونولا — نص يغتر التقى وقتل الإحصان، بعد والزتى الإيإن، بعد ١^^ ٍج بببالحق النفس 

مىإلا ذليلا، دائا فيه يبقى مضاسمآ شديدآ عقابا القيامة يوم يلق الخريمة هذه ق يح وس الزتى' جريمة 
الصالخة،الأعمال وعمل يعود، ألا وعزم مهض،، ْا عل وندم عنهاه ^ ٥١بأن وغيرها، العاصي هدم عن تاب 

منتاب لمن غفورأ اف وكان حنالت،- مكايها ويثبت سيئامحيم، عنهم اض ويمحو مثركهم، علش فأولظك 
هجهثم ساكسنداعجزاوه. مويقيمثل ومن ؤ قوله: ق ه ثابت، بن زيد عن بم. رحيأ مائه، 
ؤثائئلأث,شىعأشالإاأشهر بشانية الفرقان تارك ي التي بعد الأية هدم نزلت، هال،: [ ٩٣]_►: 

بابتحريم!لدم. "محاب -  ٦٩٥برقم U/٧٨، اتارز!لن )أخرجع يمّ يالي ١^^٦ آنيرنثم لقني ١ يئثلؤيث ءاحر؛٤١ 
ربمةجبمهم؛ وصد _، صرد بن مخي من طرق، س (  ١٣٦ْ/ انهمر )العجم واسدام (، ٠٢٢ ْ/ )النفر والثري اليءم. تعظم 

بن)عوس بإسقاط الزناد، أي عن صرر عدبن زسئما: وتع لكن أما، أشهر( تت )الارروايأ النأمخرج وقد بدلط)ال؛،انءت(. أنهر(، 
(.٣٧٤٢برتم ار، اشنن )صمح أصح. أشهر( )بتة ولفظ صحح. حن الرواتن: الآراز،في تال، عشت(. 

النارأهل وآحر الحنة• دحولأ الحنة أهل آحر محأءلم ررإق اف رسول، ئال، ئال،: فقم، ذر أي عن 
فتعرصىكبارها، عنته وارفعوا ذنوبه، صغار عليه اعرصوا فيقال،: القيامة. يوم به يؤتى رحل منها. حروحا 

فيقول،:وكذا. كذا وكذا، كذا يوم وعينش وكذا. كذا وكذا، كذا يوم عمك، فثمال،: ذنوبه. صغار عليه 
سيئةكل مكان للئ، قاف له: فتقال، عليه، ثعرض أن ذنوبه مجار من ثئفؤ وُو ينكر. أن يستهلح لا نعم• 

نواجنبْ•حتى؛ا-ُت، صحلت، ه اف رسول، رأيت، فلقي، هاAتااا لاأراها أشياء عملتح ئ،و ري،، فيقول،: حسنة. 
(،١٩٠برقم ط تماما١ / ١ فيها، منزلة ابنة أدراهل باب الإبجان، كتاب الم، ع)صحح 

 ١U ~ إلؤيرجع اف، عند مقبولة توبة يتوب، فإثه لتوبته، تصديقا صالحا وعمل العاصي عن تاب ومي
عقليا.رجوعا اض 
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سورة

عنئزهعوا قضي غبمر من الباطل أمل بمجالس مروا ؤإذا الكاذبة، الشهادة يشهدون لا والذين — ٧٢

عليهم•ينكرون بل يشاركوهم، فلم ذللث، 

عنها•دمبمرصوا ءثد-بربن، تمرين مامعان عليها أملوا القرآن بايات دثروا إذا داليين " ٧٣
زقدوة واجعلنا أعينا، يه ئمث ما وأولادنا أزواجنا من لما هب ربتا يا ; ٠٥١يدعون والذين —٦٧— ٤٧ 
علصبرهم بسبب الخنة؛ منازل أعل يثابون العالية، الدرجات أصحاب أوكك الممون. بنا يقتدي الخبر 

ايزلةهذْ ق ماممن الدوام، عل اللأتكة من ليم والتالتحية فيها ويثلمون العصية، ومحب الaلاءة 
إ.إقامة! وأطنها ْتزلث، أحثها فا الكريمة، 

ؤفونالكمار، أيها بتم ئ.  Jjaiتعيدوه، لر إذا بكم يكترث ولا ري، ياي ما الرٌولت أيها قل — ٧٧
ملازمآلكم.عقابا والاحرة، ١كنيا ز وهلاككم عقابكم فيمتقي لكم، لزاما تكذيبكم يكون 

والأساطات:الفواتد 

الص١ني.العمل من والألكر الحياة، ار متغيير الصادقة التوبة ثمرات من — ١ 

منهم.ليكوى العبدنفته محاهد كي الرحمن؛ ء؛اد وهم الحرللبشرية، التموغج الايات هذه أظهرت — ٢ 
الومن.لايفعلها الكبائر، أكثر من الروي فهاده ٣" 

أصحابها.عن ويبتعد فيها، يثارلث ولا الباطل، محالص تجفر فلا نمته، يكرم المحاسم ٤" 
وتقوى.ري،اناوطاعة وتزيده ويعيهاويندبنها، القرآن آيايت، مع يتفاعل الوس ~ ْ 

واستقامتهم.صلاحهم ز والذينة بالأزواج الع؛ن مْ تكون ٦~ 
وعملالذنوب، من ارتكب عئا تاب مى توبة قك اف مول عن تقبل مإُتحار ٧( )١ الأية ق ٧— 

رجوعآصحيحآ.اش اّ'أعإل لأثه ذنء.يه؛ وائهوقمر صالحآ، عملا 
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الشا|راءمحورة 

مكية.النزول: 

القاصد:

واليهث.التوحيد تقرير — ١ 

دعوته.معوقات مواجهة ق الّم. 'سلت؛ن ٢' 

وازو.ابق أحوال بيان ٣- 

الكريم•القرآن للحي الرالة، تقرّر ٤- 

يِبت

دملئئأ إن مييثف'ئ^؟ آلايكمإ قسك ثؤع ^، ٠١آشن آؤنتب ثاثئأ غك ئ^؛' تت طؤ 
عنهمحثرإلاص' درينأ}بنلي تن همم محتا أهأ -كْيعتلة ظك١^^^٢تا^١٤ أص تن عقيم 

أُأننابماتزلإيدنئيتي؛لأ أؤنإ مثدكدبجإ تتيه<ه" 
و؟لأأّتاكان ده فيأتج■'ه؟لنؤا 

\ذفر,

إعجازبيان إيرادها ق الخكمة من وأق القشه، الخروف، عل الكلام البقرة محورة ز تقدم — ١ 
القرآن.

يافان.الحافل القرآن آياُت، الت،ام، البالة القام، العالية الايات سْ ٢- 
إلتضطرمم اية لانرلنا تشاء لو الكئار، ليهان لعدم مسيئج مهلك ~ الرسول أبما — لعلك، — ٣—، 

متقادة.ذليلة فتصثرأصاقهم ئهرآ، الإيءان 
أعرضواإلا به، لثدثرهم الحوادث؛ محت، ينزل الذي القرآن من الرمولقو يأتيهم ه-آ'-وما 

منه.يخرون كانوا الذي العئليم الأمر أخار سيأتيهم قهلعا، به كفروا فقد اس،اعه، عن 
 -،\-U الخميلة؟اكافعة الكثيرة الياُت، أصناف كل من فيها أنسا الش الأرض عجاف إل ينفلروا أولر

يافه.مصيفين ليسوا الناس أكثر إة تعّال. افه قدرة عقلمة عل واصحة لدلاله الكريم الإنباُت، ذللث، ق إة 
بمخلوئاته.الرحيم ملكوته، ل لهوالعزيز ربك محان 
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الشعراءسوره 

Iوالأستناطات الفوائد 

متكررة.مثجدده ومواعفل منحن، مبين كتاب القرآن — ١ 
سسألأمحدلدلأساضالإ.بن•

باش.صلقا كزيد والآفاق، الأرض و حوكا، اض والي الآ؛ا-ت، إل أنظارظ يلفت القرآن ٣- 
اككائربيتهما.يتم حش والأنثى الذكر بين واكالقيح الزواج خلال من الباتات تتكاثر — ٤ 

_http://quran-iii.com/container2.phpPfun-a)

أنلخاف إق لحو i،؛J، يئقلأ آلا فخؤن مم أج^؟ آلْلنبيان آلمؤم أمحب"أب ميؤآ لإد١دكاتغك ؤؤ 
قهلخاف ينب ع، ؤئثم أو؟ هنثمحد، ءأدسل<إق يساؤط .ضؤذ محلا ءآنيد<عرمح "©؟ يكدمحن 
آقنشبتت يسؤل محافجوثممولأإق1 أوأ قتشعؤن م،قمج إثاتتذآإدا هآدت1 اوأه\ثكلأ يئثشؤ 
محيثثتسبمآج^؟ حممق متاين محثئت متامحييا أزميك ه١ل أؤ^؟ يل، بمي ُُئ هذمتا أن 

^خام?©؟محقيم'ثا
سلإاوأ0سدم،تيإعلو؟ه

اكفر؛

حيلجاب من موسى تعال اش حاطب حين امحووفرعون، موسى بقصة تعال اش يدؤر — ١ ١ — ١ ٠ 
'قمرهم؟عل اض عقاب ألاثفاخون فرعون، قوم الكافرين، المء.م إل اذقج، أن الطء.ر 

ولاتتكذسهم، من حرنا صدري قممي رصالش، تقد؛وا أن أحاف إم رب يا موص؛ فال - ١ -٤ ١ ٢ 
دعو.ىعيا وقومه ولمرعون الرسالة، سلخ عل ليبني هارون؛ إل فأريل الرسالة، بأداء لماي يتْللمح، 
سه؛؛مثل، ؤ تعال؛ اض قول ق ك،ا به يمتلوبي أن فاحاف مطتا، رجلا منهم قتلتف لأي ذب،؛ 

[.٣٣زالهصمى: هأ دماءتهاذ،أنيئتاون 
 ١ ٥ U~ فرعونإل ^٥٠١ أن هارون وأحا0 أمره ثم هتيلثح. عل يقدرون لا كلأإقبمم تعال• اف قال ~ ١

بالعونمعهء\ ؛أو4 بحانه وعدهما ثم له. معينا هارون بيكو.ن له استجاب أن بعد وذلك بالعجزات، 
يذمواإمراسل؛ بتي ّراح أطيمح، أن العالغ،، رب، من إلتكم رسول منا واحد كل إن لهت فقولا والنصرة، 

القدس.ست، إل معنا 
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الشماءمحورة 

عددأمنعظونا وأمت صغثرأ، قصورنا ي ألرثنيك عليه: منكوأوثمثنا لموص فرعون فقال ~ ١ "٩ ١ ٨ 
كتمتا؟الخاحدين من وأتت الشطي، الرحل وقتك المنن، 

حوفآمدين أرصي إل هرب ذللث، سس—، اثه وذكر وبجهله، الخطأ بذللث، موسى فاعرف، — ٢ ١ — ٢ ٠ 
الرسلين.الأنبياء من وجنانه والتوراة، الحكمة تعال افه أءهلا0 الرحالة تللث، وق القتل. من ه نفعل 

قوميوأذلك اّثتبمث، وقد إل باحانك عئ كن وكيف، قائلا: فرعون عل موس أنكر م - ٢٢
بمي،إسرائل؟إ

والامتتياطاته:الفوائد 

أداءعن ماحيه يقعد ألا يشرمحل الكبرة، يالأمال القيام عند واجب،، والاحتيامحل مهللوب، الخدر — ١ 
الواجب،.

أمامهم.كثين ولا منهم، فلامحاق الياؤلل، أصحاب مواجهة شجاعاحريقاق يكون أن الداعية عل — ٢ 
واجب،أداء إل يدقعهم وط؛ والتئببت،، وايفظ. بالتأييد والدعاق الرمل من وأوليائه جنوده >،ع اطه ٣— 
أكر.ببمقة التبليغ 

الرحمن•عف واضكل الإيان بقوة وملأه المحقأ ْوّمح، يتحدى ٤" 

سهثاإنكمئا و\يري؛وأ آلثمنؤمت، ;يث، مال، وماة،ائعيرك فتعؤن ال، ْؤ 
ءوثرمحيت، مهموكإ^sZ هال،إن ء١بادآةأآلآىJت ؤقق مّيمح هال مثعؤيآ ألا >ولمح7 - ين 

مح-بمهلقكشى للنه١ آعئد.ت< ثرلن  ١٥?ؤآ ؤما^^اإتقمسلون وألتئرد_، يثرآنمثيق ؤ^؟هالا ثجتؤن 
مرنت>آئلأي-لأًًكنت آن هء هأم، قذ ؛!^^^؟ ٣٠آثىو جئتك، ْأل،أدلر آلمتجئمك ين 

.ه
التفسير:

له:موسى قال أن يعد وذلكر العالن، رب حقيقة عن سؤاله موسى مع الخوار فبدأفرعون — ٢ ٤ — ٢ ٣ 
منبيتهيا وما المبع، والأرصن الح المموايتر هوحالق موسى: فآحاب العالين. رب من رسول إي 

تعال.ياف مصدقن كنتم إن الخلوقايتج، 
أموسى؟ قاله ما إل تستمعون ألا ومكرأ: سخرية القئ؛ين لأعوانه فرعون قال — ٢ ٥ 

قبلكم.كانوا الذين ايائكم وحالق حالقكم اف ياعتنزاز: موسى قال —  ٢٦
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الشاماءصورة 

•لمجنون إلتكم أرّل الذي موس ومحولكم إ0 والامحتهراءت الإشاعة حرب فرعون أعلن ثم ~ ٢ ٧ 
عندتغرب وبجعلها الشرق، من بالشمس يأنٍر الشرق هورب الرب إن مناظرأت مومحى عليه فزد — ٢ ٨ 

إلاعليه لايقيئ الأمر هذا أة تعقلون كنتم إن الخلوقات، من والغرب الشرق ين ما وهوخالق الغرب، 
العالين.رب 

معثودآغثديموس يا اغندت كن أمم: إذ واكهديد، العلش أملوب إل بمآ - فرعون أحفق فم - ٢ ٩ 
المسجونين.مع هشا لآحسثتك 

عليدل صحيح برهان حممك ولو أنسجتي فقال: العجزان، بعرض موصى عليه فرد - ٣٠
صدقي؟

تقول.فيإ الخائفين من كتؤ إن به هات، متحدّيا: فرعون فأحاب — ١٣ 

حيةإل تتحول بما فإذا يده من عماه فالقي موصى؛معجزتين، حاء اكحدي هذا ويس_، —٣٣— ٣٢

الناظرين.فتبهر نورها، يسهلح بيضاء هى فإذا جيبه من يده واحيج بحركتها، ظاهرة 

والأساطائت،:الفوائد 

علميهم•الأدلة وإقامة و■مح١ؤر٣م، الأحرين خاطبة تحس أن الخؤ، صاحب عل - ١ 
عقولهمل وابمامهم حم، واكهفم الحث،، أصحاب من بالسخرية عادة الباطل أصحاب يقوم ٢~ 

وأفكارهم.
والوعيد.اكهديد ٌلأح إل يلجوون والخيال، الفكر محال ق الطغاة ينهزم عندما ٣— 

•معهم الله أة يوقنون لأمم أووعيد؛ بمديد فيهم يق,در ولا الطغاة، من بمافون لا الحق، أصحاب — ٤ 
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الشعراءسورة 

هتاذامشيء من هئمحدكم و يئد يسير■ءلِثث هتنا إن حولث7 - ِبمملإ اد هؤ 
آتحن>ث\و . يأثتحتى 

إن'كامإالتهمة نق لتلط أتو^؟ همنممن أنم هل إإثا!ي0 محبمل تعلؤميمحبمّ آكك^رآتيقثت فجئ 
١^١شم ءال ?ؤ؟ آلثي\يى ممتن محجرزإذكنا لتا ين كزءو0  ٧١٥آكثنح ح» هثة ?ج؟ ئإآهتنيثن 

الثمينلمن 
اكصر1

أنيريد وائه السحر، ياحترافه موصى منها حاشيته حاطب ا-يولة هذه ق فرعون فشل وثا —٥٣— ٣ ٤ 
الثورة.متهم طلب م العظيم، الحر يبمدا هصر أرض من الأقياط من معهم ومن تحرجهم 

"،U'U-V - الرملممر مدن ل يرتل وأن أنتها، يوحر أو وهارون، موس نحس أن فاقرحوا
الهرة.السحرة ليجمعوا 

علحثهم الذين الناس كثرة لخضور الريثة، عيد يوم صحي المحرة فرعون فجتغ 

الاجملعءهذا حضور 
٠ديتهم يثعوا لكي الهرة؛ للمحرة العنه تكون أن الخصور هولاع وأثل " ٤٠

موسهرمنا إن الخزل الأجر من لنا هل ت له قالوا فرعون محلى الحرة حقر فليا — ٤ —٢ ٤ ١ 
إئ.من أجعلكم بآن ونيادة، ذلك لكم نعم ت فم مشجعا فرعون فو١ءد، سحرنا؟ 

والأستتبامحياتالفوائد 

الإثاعة.بحرب ثعو..أم ليخدموا الباطل عل بأمم الحق أصحاب الطعام يتهم ١— 
•الخجة عليهم ليقيم ممكن؛ عدد أيد إل دعوته لمال عل محرصى الحق صاح-، — ٢ 

صاحبويدحل عندهم، ما كل الباطل أصحامح—٠ تحشد والباطل، الحق بين الواجهة تكون عندما ٣" 
اض.عل متوكلا التحدي الحق 
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إماكء0آكئن؛^o بميؤ وثاؤإ محعصبمثهم ثأقؤإجمالم مئموي،?ج؟ آفمأمآام مإئ ثم ال هؤ 
تامناخ،آتيء0 ٠٠١٠?ؤآرما ^١ ؛۵٢^١٠ قأذىموّئ ?ؤ؟ 

فندأكنت عقئؤم إدمءثك؛ؤةأ١ئى لم cدن مثرئ، ثن ءنئن ه١J أؤ؟ مّءاتهنئين أو؟رت 
?٥^٢ثتمايؤن تنتأ إق لاصيرؤا هاليأ أؤ^؟ ئهعثلى وير0خكآ' يذ■يكي، إرء'دمحْلكّ محأظس ثتأثؤن 

هأؤدآلمؤهيثنآيىَكشا -ثطتسثا أدنغرك١رثتائقنع إدا 
•المؤر 

ايدءي؛ن الحرم حمْ أن مد وذلك الحر، من إلقاءه تريدون ما ألموا موصيرت لهم قال " ٤٣
واكأخرزالإلقاء.

وسحرواالغالبون، كمر إنا مزكيين فرعون بعرة وحلفوا وعصئهم، حالهم السحرة فألش - ٤٤
ناكهاديل•د١م■ءو٠م الناس أعض 

والخدلع.الكدمه من احتلقوْ ما سريعا ههمرتلتهم فإذا عصام، موص أهم، ثم ~ ٤ ٥ 
علوأعاكوا أحمع؛نر، فرعون سنة وكفروا ماحوين، فه وحروا بموص، الحرة فآس "٨٤"  ٤٦

برب•فرعون فلتس وهارون، موص رب العالين، برب، آمثا ت فاتلين الإبجان الئاس 
صدئتمت لهم ومويخا عليهم منكرآ حم فرعون فصاح الفرعوق، البلامحد زلزل الإعلان وهذا " ٤٩

هذاعلمكم الدير ريكم هو موص إف فقال: والتهديد الكذب إؤر لخأ ثم تستأذنونر؟ أن قبل بموسى 
اليدبمل " حلاف، س ورحليه يديه منكم واحد كل س مح؟قط<تى عقابيرت تعلمون فلوف الحر! 

لتصثرواممدودة، وأيديكم اكخلر أشجار جذؤح ؤ، لأعلمنكم ثم "، العكسر أو اليرمحر والرجل، اليمتمح، 
؛^؛،.١٥۶من منكم أحد يفلت، ولن، الملي—،، هيئة عل 

إؤ،إثنا عقايالثه، من يلحقنا في،ا علينا لاصرر الإبجازت وعرة يثقة التايون الحرة عليه فرد — ٥ ١ — ه ٠ 
سالومتين، من دفعة أول ئا بأي، وحراثمنا، ذنوبنا لنا يغفر أن اف س نرجو إلنا بالوُت،• راجعون حالقتا 

فرعون-قوم 

والأسشاطاصالفوائار 

•محيزجمه يدمنه الحق، لأف الواجهة،  ijالحق أمام ، ١^١٠٢بممد لا ١" 
دعوخم.للقضاءعل وقتلهم وتعذيبهم، حم، ؤإلمافها الدء١ة، التهم تلفيق، عل الطغاة محرم، " ٢ 

الحرة.عل الزمنين، استعلاء ؤ، الإييان ثمرة بيان ٣" 
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مئمحثآءإن ؤاألمتمحا"ْبثهف؛؛©؟ فتعية هأيبمل ^١^لم؛قبمن أتم أن م!!ؤ، ؤمحقيتاإق 
قمحيلئفيئؤث.يؤالتا محؤم قياثن. كنفته 

هآوآدبمتان ترءا ?^؛^1 ثشمؤيجى ْأفيمثم أوآ إ؛تىيل أي ؤأؤييثها أوأرَكثللث< ؤتثاؤأيً 
ثصاكآنغأئمم، مؤمئ ١^٠ هأزمح1ثا سيدن مه، مم إن إثادثدجيآ مؤمئ أص>ّءمحب 

ؤهيحآندم مّءامحمن ؤأقثظ ?و' الأنين ثي ئكانَلأرتيا^ءهمآلءيي?ورلأغنا آتتر 
صس0نإذَهوهمز

40أيغ
المسبرء

لجنودهفرعون لأن سيناء؛ صحراء إل مصر من ليلا إسرائيل بض يرحل أن موس وأوحيناإل " ٠٢
مئعوكم.

واجلومننموصى ليدركوا اّبمتود؛ من الخشود بهع المصرية البلاد ق أتباعه فرعون —٦٠—فأرمحل ٠٣
إذيغيثلتا، ما لفاعلون ؤإثبمم هلميلهء لطاتقة موسى  ٤١٣١هؤلاء إن حثود٥ت محرضا فرعون وقال معه• 

لقتلهم.وحزم بحدر متعدون حميعا ؤإنثا إذن، غثر من حرجوا 
العل-بةوالعيون النضرة اين اليمن فيها وما مصر، أرصي من وقومه فرعون فأحز-بما —٩٥— ٠٧

إرثاالديار هدْ ححلمنا الأحمر، البحر إل مصر من أ-محرحئاهم ما ومثل العظمة. والمنازل الئمسة والكون 
دنيإّراسل-

الحرإل الشرق، نحو جنده وحشود فرعون 7ءم "يمح، معه والمؤمنون موسى حمج ولما ~٢٦~ ٠٦ 
الشمس.محروق وقت، الأحر، 

معهومي فرعون إن فقالوات موسى أصحاب حاف، الأحر، منهيا واحد كل ورأى الفريقان، تقارب فليا 

ؤلريقإل مثرثدف معي رق إن يدر'قوكم، لن كلأ ومطمئتا: زاحرآ موسى علميهم فرد بنا، يلحقون 
والمر.يالحمقي النجاة 

كلفكان البحر، فانشؤ فضربه البحر، بعصاك اصريح أن الوحي طريق عن موسى فأمرتا —٦٦— ٦٣
الذياليابس الكان ليدحلوا وحوله فرعون وهئس١ الضخم، كالحبل البحر عن المتفصلة الأجزاء من حزء 

فرعونأغرقتا م بلام، البحر بعبورهم الغرق من أحمح؛ن وقومه موسى وأنجيتا معه، ومن موسى فيه 
انشقاقه.قيل كان كيا البحر برجؤع وجنوده 
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بهسمعوا الدين أكثر كان وما محويرة، نمترة والجاه الإغراق من انمظيم الشهد ذلك ق إل —٨٦— ٦٧
بعياد0الرحيم ا،لكدب؛ن، من انتقامه ق العزيز لهو — الرصول أيبما — ربك وإل ورسله!! باه مصلتئن 

والاسساطات:الفوائد 

ومحتقرومحبمم،الخق بأصحاب ؤيؤتهيتون ؤيتتقشون، يتكملهون الظاظلون الطعاة — ١ 
إعداتهم.إل ولاينلئهم لا؛ئدلهم، واكوفيق، والرعاية بالخففد ارما-فن وعباده بموده - هع اف — ٢ 

اكائدمالئ من تحال اش عل ٣" 

القلبه، عل غتوم فإنه الكافر أثما والآحدا'ث،، الآيارت٠ من مع أوييرى، بما وشغل يعم الومن ~ ٤ 
يتأثر.ولا يعتم 

يامطل أصناى هابأضثد ؤ؟ شثدؤن تا ؤؤؤمهء لأيه هال ظبهلمبأحض.'إد أئد ؤؤ 
ؤيثدثاءايا؛دآةئللث،بل ^ ١١٥اومقعوة^اأوبمتميث زذئرعؤنممعؤمجر ٥-^ هال عتكغين 

ئهوتشمهمبمربما،ث، نإدا ?^١" ومم\ن هوجعثي ءألى ههومدن؛؛^؟ نش 
ي،هن، رن< سر حطبثى ل يعير أل آغح رLلديى ''^^٢ بمي-يرن نم ييتى ؤآلزى 

ءآج>هم<سمحيذجثتوأ الآنج؛أن ؤ، كنؤ< لثاث ل ، ١٠٠^؛-ألمتثلحؤكوأذبج< -تحًكثا 
..^٠٤٠^،؛؛،ههك١ثئالأآلإ؛ آشم. 

تفراؤآهللأسأقأسثز، 
■المر 

هذاثمح،ء أي وقومه: لأييه قال حن القص إبرامم حم الناس عل - الرمول أبما - واقرأ - -٦٩١٧
دانا.عبادما عف فتقيم أصناما، نمبا فاحابوه؛افتخار: نمبدونم؟ الذي 

UV-UU - لكمأوبميمون تدعوتمم؟ إذ لكم أوبمتجمحون دعاءكم، سمعون يمل إبراهيم: سألهم ثم
عبادمم؟تركتم إن يفرونكم أو نفعا، 
اياءهم.مليون وهم ذلك، يفعلون اباءهم وجدوا أيم ذكروا وإنعا ذلك،، عن بجيوا لم " ٤٧ 



الشعراءّورة 

٧٠  ~YA— الأولون؟واباوكم أنتم اش دون من عبمءوها الش الأصنام أفرأيتم فم• موبخا 'ءدهم قرئ
خثرإل فهويرشدق حكي، الذي العالي، زب اش أعيد ولكن أعبدهم، لا ل أعداء الأصنام هدْ فاى 

منه،يعافي الذي فهوبحانه مرض أصاب؛ي ؤإذا والشراب،، الهلعام يرزفتي الذي وهو والأخرة، الدنيا 
الحساب.يوم ذض يغفرل أرجوأن والذي القيامة، يوم محيتي م الأجل، عندانتهاء بمتش والذي 
أفنضرب< يا التالية: السح الآياُت، ق ك،ا بالدعاء، تعال افه إل ستهل أخذ الإعلان هدا وبعد " ٨٣

وأُيهتيبرمرةالصالخن.العالموالحكمة، 
٤A^-A - مثراُث،يستحمون الذين من واجعلنى بعدي، يأتون الدين الأجيال، و ذكرآحنا ل واجعل
ملل-،فته ينقع لا الذي والحساب، اليعثر يوم يدلني ولا المشركن، من كان إيه آزر، لأي واغفر الحنة، نعيم 

لأبيهاله إبراهيم دعاء ولكي والكيائر، الشرك من سليم مد_، افه أتى من إلا البتين، كثرة ولا الأموال، 
أباهإبراهيم رايلقى هال: ه التحي عن ه، هريرة أبج فعن الكفر. عل أصر أباه لأة ينجب؛ لر بالمغفرة 
•الكافرين® عل الحنة حثمت، إى افه: فيقول يبعثون. يوم ألامحننج وعدم رب يا فيقول: 

(.٤٧٦٩يرتم (، بامب،)الأية الشعراء، سورة ~ الضر كتاب، — ٣٥٧البخاريa/ )صحح 

والاحياطات:الفوائد 

علأصروا إن منهم والبراءة محالفتهم، عليهم والإنكار الناس، أقرب إل الدعوة تقديم وجوب — ١ 
•ومحالفتهم 'كمرهم 
العقيدة.ق هدا يكون ما وأخهلئ باطل، من فيه هم ما عف وايثاعهم الأباء تقليد حهلورة ٢— 
فيه.الئر افه إل يهللّث، ولذللث، القيامة، يوم أهوال من محاق الزمن ٣" 

٨٢.
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تي،ممحنتممنستدة.'يزدمحزآش٥" ويقت؛آنيبمقماط '©آ ' ؤ
و؟ئاؤإيبمممحثآمحمى حؤتيمث]نيثم^١٠١^و؟و؟ خت<يمثثء3؛شى< 

آيثجيمنفوت٦تحدLإي 

د;لشلأكةاوأ'إنيى ئآمحءس جمموأاُأنهكثْ 
صمح0ثلةَهمحيي04

الشثرت

نواهيه.واجتثيوا افه، أوامر أطاعوا للذين الخثة وأدنت " ٩٠

غيرمن تعٍدوما كتتم التي والأوثان الأصنام أين توبيخات لم ومل للكئار، النار — —٠٩ ١٩ 
فألقيلهم؟ عيادتكم ومن منكم والراءْ لأشهم أويتنصرون العياب، من بإنقاذكم يصرونكم مل اش؟ 

 jجثعا-دابن الإض وشياطتن الشرك، إل دعوهم الذين ومادتمم الكمار من بمض فوق، بعضهم لنار ا
الخقعن يعيد انحراف، ق كئا إثنا باق ئا ت معهم يتخاصمون ومم لقادمم الكمار وقال — ١ ٠ "٢ ٩ ٦ 
والخنالإنس شي١طين إلا الهدى طريق عن أصلنا وما العاين، رب باض والولاء الطاعة ل اويكم محض 

أنفتتمي ءالينا، يشقق صديق ولا تعال، اف عند لتا يقي أحد من لنا فإ الضلال، محيل لتا زينوا الذين 
باق.١^٠^ من نكون حش الدنيا الحياة إل نرجع 

افقورة عل واصحة ذلاله المار من اط؛ين هؤلاء مصر ق العظم الشهد ذللئ، ل إف ~ ١ ٠ "٤ ١ ٠ ٣ 
قالعزيز لهو — الرسول أبما ~ ريل—، ؤإف سبحانه- به الماص؛هضدجن أكثر كان وما الحساب- ز تعال 

بمخلوهاته.الرحيم ملكوته، 

والامتنياطاُت،:الفوائد 

افه.طاعة عل ليتقيم القيامة؛ يوم أحدامحثح دانا يتن-ؤر أن الومن عل ١" 
الدنيا.ز الاعتراف؛ذللث، يرفضون كانوا ؛ينيا وصلاقم، ضض الأحرة ز الكفار يعترف ٢- 
الاحرق.ق والحارة بالحرة لشعورهم وذللث، ليؤمنوا، الدنيا؛ إل العودة ادكمار يتمر ٣— 
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مإتؤآرمحئ،آبم. محالأيتميف.إذ محن وإلقادلم ؤإشآلثريك0 ؤَكدبمق 
هذهشت'أو^'ك0او\' رن«آئمين يذيرإذأجةللأعك محياأسثلكمءفيي أثنءبجش>'؛وأُ 

ري،لويمك دك* ".؟إذم-امم بم-ءويتت شى يبما ''و'هال لك ثائراصن 
ثئتنثه ؤ ينحن قاؤأ مح؟ دقمهف. 

يفآنمح؛وا'.١'وش>جم ؤهي ٥^١ ^4؛؛ ْاءح؛يي ^5،^^،".؟ آلمثش>بمنت-".؟ها3،دتإق 
ًكاُكت^١ لأته S;؟iJ ؤط بمنيآلت١ق^ف.رإة اعتثنا ثم ؤ؟ آلثليى'أنشئن ؤ، تثد. ننن ز1ءثقمح 

ثثوآمحرانيث.هآ'كئثممحيرا 
•الشس\ر 

أحوهمنوح لهم قال حن لتؤح، تكدسهم جب يتعال؛ اش رمل حميع نؤح قوم ثيب - ١ ١ ١ - ١ ٠ ْ 
افه،عذاب فخافوا لكم، محي ل أمن اش، من رسول لكم إتمي الأصنام؟ صادة ق اض عقاب نحافون ألا 

العامح،،رب اش من إلا ثوابير ؟_؛، وما إليكم، الدعوة تبلخ عل جراء متكم أءلاو_، ولا أمرى، وأطيعوا 
سفلةمم وأتياعك وثيثك، نهمح يا مدلك هل يتتقرت عليه قرئوا أمرى. وأطيعوا اش، عقاب فخافوا 
والضعفاء؟الفقراء من الاس، 

علاجهم حما القيية؟ ومراترهم العملية يجزنهم علمي وما نوح: عليهم فزد - ١ ١ -٠ ١ ١ ٢ 
منرسول إلا أنا ما محلي، من ي المنتن ولمت؛هلارد ذلك، لوتعلمون رق، عل إلا وأعإلهم مرائرهم 

الواصعحة.يالخجة العباد لإتدار اف 

يالخجارة.رميا لقتلئلث، دعوتك عن تته لر لثن له: وأثموا قومه، فهديه — ١ ١ ٦ 

لبيتهمبيتي ذاح؛كم تكدمحي، عل أصروا قومي إف دب، يا ت يالدعام رثه إل نهمح فتقئع — ١ ٢ ٠ — ١ ١ ٧ 
لهفا-تجبنا الكافرين. يه تعاقب يا الومين من معي وثن وأمدف الباطل، وتدمر الحق، فه تئئز حنكا 

الكمار؛الغرق.أملكتا تم والخيواتات، بالتاع ا-دافلة غية الق معه وقى وأنقدناه 
سمعواالذين أكثر كان وما مؤّرة، نمرة والجاه الإغراق من العفليم الشهد ذلك ا؟ا-؟'آا-إ0في 

الؤم؛ين•بمائه الرحيم الكدبغ،، من انتقامه ق لهوالعزيز الرسول أبما رثلث، محاق ورسوله• باق مصدقن يه 
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والأسساظت:الفوائد 

الؤم؛ين.محقرون لذلك حادعه، جاهلة الباطل مقاييزأهل — ١ 
والتعذيب.التهديد سلاح إل يالجوون الحق، أصحاب حجة أمام الباطل أصحاب يتهزم عندما — ٢ 

والنصر.المتخ ْت4 فيهللب الئثل، يه تضيق عدما زد4 إل يلجأ الومن ٣' 
الباطل.وهزيمة حتوده، ونجاة الحق، انتصار والباطل الحق بين الصولع نتيجة " "٤ 

أقتهآهؤأ . ٧ تثؤق ثتؤ .إؤ تمئلمهخ.ألأم0 .لدهال،كم ؤَكوتثعاد 
ييجءاثكيآهل أقنيث آلمشثق.؟ تن< عك إلا أجه، دن م ثن عكه حقم ومآ ؤأطتثؤن 

أس ٢٣؟-؛يائن. تثئقِ قثلاؤن.ازإدا تئم تمتثج محيقؤدمحن ثتؤن. 
ُأ0؟لؤآنعتحغ وشذ.ةنننم آنئؤِبام يناتلين. أتدآؤ ٌ وبجثون.دأمحأ 

هنئا١^؟^ تق '-؛ؤ ؤ أم لأعْلث مو»نجعظيوِ'وأاهاوتؤوعقنا عد١>تثث٠ تخاد،علإةأ 
٠^^٤١^محق0؟صثآصآذفي الأءم.نتامحظلآ 
."ه

يرتالتف

حين- ا،لرطلين خميع ثيب فقد رسولا كدب وتمن - هودأ رسولهم عاد ملة ثدثث -  ١٢٧-١  ٢٣
لأمين الله، من رسول لكم إٌني لغترْ؟ عبادتكم ق اش عقاب نحافون ألا ت السب، ز أحوهم هود لهم قال 

وماإليكم، الدعوة تبلخ عل جزاء منكم أطل—، ولا أمرى، وأطيعوا اش، ^اب فخافوا لكم، نصحي 
العالن.رب اش إلامن ئوايٍ( أطيب، 

لأجلشاخا؛ بماة الطريق من مرتفع مرصع بكل أبون علهم: تتكرأ هود قال ثز -  ١٣١- ١٢٨
أحدعل اعتديتم وإذا تموتون، ولا فيها نحلدون كأيكم محصنة، فخمة محصورأ وتعمرون اللهووالعبث،؟ 

أمري.وأطيعوا اف، عقاب فخافوا قبطشهم، الخبابرة كصخ وبهلشتم صربتم 
والخنان،والأولاد الواقي ورزقكم الخيرامت،، من تعلمون ما رزقكم الذي اش واققوا —  ١٣٦— ١٣٢

ءالباب<— وحده وتعبدوه الغم، هذه عل اش تشكروا ل؛ إن — عليكم ، أحافإش العذبة• والعيون النضرة 
تقول!بط نبال فلا وعت-مه، لتا نذيرك عندنا يستوي ت بخرية فأجابوه أهواله، ق سديد يوم 

-١٨٠-
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بعدبنعييئن نحن نا ولالسامين، الاياء دين إلا عليه تحن الذي مدا ما أيضات وقالوا —  ١٣٨— ١٣٧
موتنا.

الذينأكثر كان وما مويرة، نعزم الدمار ذلك إن عاتية. بريح فدمرناهم مودآ، فآكثّبوا — ١٤٠— ١٣٩
الرحيمااكذبين، من انتقامه ق العزيز لهو الرسول— أ-با — ريك وإل ورسوله• بافه مصدقين به سمعوا 

يالومتين.

والأسشاطات:المواتي 

وترهيبترغيب من بالخسيىا الدعوة ي الناسة الأساليب خثلفج يتحدم أن الداعية عل — ١ 

ومحثب•
صاحبه.ملأك إل يقود والقوة، بالبهلس الأحرين ْع والتعامل والاستبداد التجؤ — ٢ 

وثبميكه.حثار، متكم كل يقصم وافه الخق، عن والتجريعميان الطغيان ٣— 

محن©؟صصألأمحن©إقممحق ؤعثمحص©؟لذلك 
ماق، أترؤل 'ج^؟ ^٧ ٠٥١ين يمك أحهإلا ون ثم مذ 'عليه آسظكأ وما ج^؟ ؤأطيمن آس ممإ 

اتجال©؟ئخنع< 'ثلتها يبمتؤب محيقع ا©' ثبميين حقت ©؟ف ثهث1تامحتدث 
ولافيآمحر£؛و< يثبدئ ممن ٢ ?©؟ آنثتمضن ولأي>عواآتِ، ?©؟ ؤأطتمن ءآيمإأثه '؛©٢ ثثيا 

آلصندةمتث>من إنَةش يقنت، بمثر مآ ?©؟ آلسحرؤن من أنت إثا ؛١^١' ?©؟ دصيمذ 
عظيمعذاب،يؤم- فياُفلكم ولأتمسومامو؛و معلوهم يو؛ر يثُب ئكتّ يحمب ثا ناقة لمنذا٠ع قا ^^^١١ 
مقي\نو»تاَكثمفمممم د;لشلآ، هذغدهلم١ئتثإنيى "©؟ سثذهواهآشياس.مث0 ؛©٢ 

©؟هأ©ولنئيىلهوآهمرأتيم 
اكفر.

لهمقال حين الركن- لخمح تكذيب ذللت، وق — صالخآ شهم ثمود نيلة 'قدبته — ١ ه٤ —  ١٤١
أمينافه، من رسول لكم وثني ضرْ؟ عبادتكم ق النه عقاب نحافون ألا التسنحت ق وأخوهم صالح تبثهم 

الدعوةنلح عل جراء منكم أؤللب وما أمرى، ق وأطيعوف اش، عيابا فخافوا إليكم، الرسالة ليغ سق 
العالين.رب اض من إلا ثوابي( أءلا٣، وما إليكم، 
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نخرة،جنايته ق والويت،؟ العقاب من اتن الدنيا مالْ ق ربكم يترككم أن أنحبون —  ١٥٢— ١٤٦
سحنهاماهرين بيوتا ا-بميال ل وسنون ناضج، يانع لطها نخل وأشجار مثمرة، وزريع عدية، وعيون 
قمدون الدين الجرْين الفلحن أمر يطيعوا ولا أمرى، وأءلٍعوا افه عياب فخافوا ؛فخامتها، بطرين 

بإصلاحها.يأحون ولا العاصي، بتئر الأرض 
ماالعقول، يدم، بالغا سحرأ ئحروا الذين من إلا أنت،  ١٠ومكرت بغرور عليه فردوا — ١ ٥ —٤ ١  ٥٣

صدقك.عل تدل، بمعجزة يأتنا مثلنا، رجل إلا أنت، 

المعلوم يوم ق اتاء من مسث، لها لكم، افه حلمها ناقة هده الةةةو؛ت صالح لهم قال — ١ —٦٥  ١٥٥
ولاقيه، الناقة تشرب لا معلوم يوم ق ائاء من نصيب ولكم لمتها، من تشربون وإثا الآء، فيه تغربون 

عثليم.يوم اض؛علواب فثعائكم يؤذيها، ثيء بأي تمسوها 

هألأننإثبمث< ؤدثايؤإنجم.ثامن ائتنا ت ثمودلصالح قالتخ ئ١لت ه— وائلة بن هوعامر الطفيل~ ش عن 
انفرجت،إما نم الخامل، تمخض كا تمخض هي فإذا الأرض، من هضة إد< فخرجوا اخرجوا، ئال،ت 

أنج،آموؤآ قوروهاثأيمحقل تط لخظم آئه هندهءنائه ؤ صالح: لهم فقال ومهلها، من الماقة فخرحت، 
(،٤ ٠ ١ الممسثرالصحح؛/ ينظر: يرْ، تمل البش )أحرجه [. ٧٣ت ]الأمراف، ه ألثم دلأدمتوهايوِومآ-غدكآعذ-ا>ج، 

الشبالصيحة جيعا افه فدمرهم جريمتهم، عل ن١دمين فأصبحوا الماقة، أشقاهم فنخر — ١ —٩٠ ١  ٠٧
عقوبةق اطه قدرة عقلمة عل واضحة لدلاله العفليم العقاب ذللئج ز إف نحتهم. من الأرض رلزلت، 

لجو— الرسول أيها — ربك، وإة ورسوله• بافه مصدثهم، به سمعوا الدين أكثر كان وما الكن-؛ين، الجرمتن 
الومين.بعباده الرحيم الجرمين، من انتقامه ق الغالب، العرين 

والأسشاطاُتح:الفوائل 

اللحق.كاي صالح، مدائن j( أطلالئمود ينفلرت ١" 
وس،كره.افه بطاعة إلا ومكن، ومليس ومشرب مأكل من أمة عل اطه نعم تدوم لا ٢"" 
دين.الفالمرف؛ن يطح ولا الصلحين، المالحين يهلح أن الأمة عل ٣— 
العقوبة.نمثز ؤيهابلها الرز3،، من، فيها وما الص صالح اف نى معجزة مميز ٤" 

٠التوحيد إل الأنبياء دعوة وحدة — ه 

-١٨٧
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0اقم'محلآة0ةمحإ
منآلدلإ؛ن .أقأمن ثقثم،إد< ه .^٤٦٩^^ 

ثؤىيثه ؤ ثبم( ممع،اددبمئث>.١٥١٧ أنم بق قؤ ِغليى ما ميدر؛ئ، .ر آلثشابم< 
محأهإ،ثبمتؤذ.؟ثجمثمظ( تن؟قلية.؛"j؛، إؤ ثةآكنيأق

تثثِمآ؛ مقع عصر ؤأتفئ ".؟ أيحييمآ دمخ ثمم ؛.؟ آلئعخث ؤ، عجؤيإ إي ا.؟ ثبمعإ0 وأنإه7 
ه.؟ لوآلعغرأقمحثّ ؤلأيغث ممحبمنثث.؟ محتاكازأكثمم دتممو ؤ، آلنثربم.أال0 

■الم<«%ء\ر 

لهمقال حين الرملين، لخمح م؛كديدن يدلك فكانوا لوطا، رسولهم لوط قوم ثيب —  ١٦٤— ١٦٠

لأمئن اف، ْن رسول لكم إش الخبيثة؟ وجريمتكم غيره، بعبادتكم اض عقاب نحافون ألا لوط أحوهم 
الدعوةسليغ عل جراء منكم أطلب وما أمرى، ز وأطعوف اش، عداب فخافوا إليكم، الرصالة تبليغ 

العادن.رب من إلا ثوابي( أطالب وما إليكم، 
الجريمةبميم وئثدون أدبارهم، ؤ( الدكور أئثشون( ت القبيحة جريمتهم عليهم أنكر نم — ١ —٦٦  ١٦٠
جرمون•قوم أنتم ل، الاستمتاع؛الإنامحث،؟ من ربكم لكم أباح ما يتركون ١-؛^؛>،، ساتر ين من الشبة 
البلد.من لطزدنه إحرامهر عن محب يترك ل؛ كن وأقسموا ذلك.، عل أصزوا ولكنهم - ١  ٦٧
بشدة،الشيح إحرامكم يبغضون الذين من إض لخريمتهم: مستحقرأ عليهم فزد -  ١٧٣- ١  ٦٨

هووأنقذناه له، فاستجبنا الخقيرِإ عملهم م، يستحقونه الذي ااعال١ب من وأهل أنا أنقذبي رت، يا 
كثيفةبحجارة وأمهلرناهم بالخسف، الهلاك أشد الآحرين أهلكتا نم الهالكين، من كانت، امرأته إلا وأهله 

فكدبوه.تبثهم، حرفهم الدين القوم مطث الهلر، هذا فبثي ال،اء. من 
عقوبةي تعال( اش قدرة عظمة عف واضحة لدلاله العجبج، الفريد العذاب ذللث، j( -إن  ١٧٠—١٧٤

العزيزلهو ~ الرسول أبما — ربك محإل ورسوله. باق مصدقين به سمعوا الذين أكثر كان وما المجرمين، 
المتقين.بعيادم الرحيم الجرمين،، من انتقامه ق القهار 

-١٨٨
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والأسساهلأتتالفوائد 

أفعالهم.هن براءثه وثنين وانحرافاخم، معاصتهم قومه عل يممن أن الداعية عل - ١ 
وبجددومم•فيحاريومم بيتهم، والطهر العقة أصحابج بوجود لايملون الشالون المتحرقون ٢" 
لوط.بقوم الله فعل ي ١لأحرق، عذابج مل الدنيا عذابج إل يقود والعاصي الفواحش ارتكاب، ٣— 

الخعلرة.والأمراض الدمار ب، نجلاللوامحل فاحشة انتشار 

بجئ<لأ.هأمحأ
صأاء،هظيوأم€اللأ إن م خيوثئ أقحمحمحد"ِومحبماكنم' 

قأو)0وأثثؤأ محلا ألتاس ئتقثؤأ ؤلأ اؤآ أكتئامميآنثتتقم ؤنيؤأ ُأو؟ الثحيي)ة من 
أتت؛،t كثلإط.؛ من قث .ا آلآومح، ؤآلملأ خلإ ٌ ممسدن 

ءكثالإ،تاينآكثا؛ءإنكتكتسآمحندتيأ،ْأسؤءل. أ/ؤ؟ إلأدثرهثقا^نهئثك(دن'آلقني.ين 
أؤ؟^لإإةدعانئامجيرمعظ؛م ١؛^؟ ثشلود< أؤآه١ل، 

>ئتآهمرآنيم.أهؤإنتغكن ؤ؟ وتاَكن لاك يمح، ؤ، إن 
جر.الف

شرقتقع الي مدين مديتة قرب — الملتف الكشف، الشجر ذامحت، البقعة أصحاب كدب — ١ ٨ • — ١  ٧٦
لكم^؛ ٥١غثره؟ عيادة ق اش نحافون ألا لهم* قال، حخن ثعييا تكديبهم ت، ببالمرسلين ~ ميتاء صحراء 
ت،أطلوما أمرى، ل وأ٠لءعوبي اف عل-اب فخافوا إليكم، الرسالة سلخ ق لكم ناصح اش، من رسول 
العالمجن.رب، اف من الثواب، أطلنأ إما لكم، نصحي عل جزاء متكم 

وي،البالعدل الميزان ننحق وأ؛زا المكيال، و المنمن من ولأتكونوا المحل، حق أقزا -  ١٨٣-  ١٨١
فيها.ال الفلتتشروا والخيائث؛ المعاصي بفعل الأرض ز ولائنعوا حقوقهم، التاس ينقصوا ولا 

السامة.الأمم وحلق حلمكم الذي ميه، واجتناب أمره بامتثال وحافوااض — ١  ٨٤
ماالعقول، ياوم_، بالغا سحرأ تحروا الدين من إلا أست، ما ومكرت قامة بعليه قرئوا ~ ١ "٧٨ ١  ٨٠

منمهخ عيابا علينا فأنقط دعواك ق صادقا كنت، فان كاذب، أثك تعتقد محإيا مثلنا، رجل إلا أستن، 
ياء.ال

والكفر.المعاصي من تعملونه يا أعلم ري مهددآلهم• ثعيم، قال ~ ١  ٨٨
-١٨٩-
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مؤاسحاب، نحت، فامهظلوا حث، أصا؟هم إذ الظلة، يوم عذاب فأحدهم تكذيبه، عل فآصؤوا — ١  ٨٩
العذاب.ثديي كان الذي اليوم ذللت، ق جيعا فأحرقهم النار، من رمس، لهيب جاءهم اجتمعوا 

المجرمينءقوية ق اش قدرة عفلمة عل واضحة لدلالة العفلٍم العقاب ذللث، ق —إل  ١٩١—١٩•

قالعزير لجو الرءسول،~ آي|ا — رثالث١ وإل ورسوله• بالاثه قين محل• يه سمعوا الذين أكثر كال وما الكئهي؛ر،، 
المؤمنين.بعياله الرحيم المجرمين، من انتقامه 

والأسياطات،:الفوائد 

اف.تقوى عدم سييه حقوق، دأم، الاقتصادية، اُبمرائم ١" 
الأموال،.وتدمير الاقتصاهؤ، نحرب إل يقود الأرض ز الإفساد - ٢ 

وعقابه.افه عضي، لنيل تجس، ؤليازاوهم وتكذيبهم الحق بأصحاب الاستهزاء ٣— 
الأحرين.ظلم عن واض والاقتصاد، اسقة؛١لأل، المنكرات، محازئث انماءية عل - ٤ 

د_الؤشث،لءونمنآنمأض ار£حآأهمن درل،يب إبمدُكريقط،أئثبيل وؤ 
يمقمموا'غآإعيث،. 

محبقممتيئك'وأ'َةدثلك، مءًًقامأ ءقهمم\ ''.'سرآهن بمخر(آلآنثم\د(
وهمثُيثمحذمم.ؤتهمثنته لأسبمت-بجءحقياأتيآبوؤن. و؟ 
ث\َكؤأو.تلاهم سنين. تهتثثنِ آمت؛تنالن . أم،تدزثا^وْول غنين. ثص 

ينادهخث تامتذ.محاُوأُ آدكتا؛نئو^٠ ؤتآ أؤ؟ ءبمئاك١مأبمةتزرت> آعئ أوأ'مآ بجعدؤيك، 
ُو^رلدبرعنآشتع^تطيعؤبم، 

لمىون0<
١،ر الف

—الرسول، أبما — هليلث، عل جميل به نزل، العالين، رب من حما لنرل، القرآن هد>ا وإف — ١ ٩ —٦ ١ ٩ ؛١ 

القرآنهل.ا وإل الواضعحة. الفصيحة العربية باسة نرل، النار، من المكذبين باياته وتئال.ر وتحمظه، لسمعه 

السابقين.الأنبياء كشس، ق مبشربه 

اليهودءل،اء ذللن، يعلم أن ومي ه، محمد ونبوة القرآن صحة عل علامة للمكمار يكن أولر — ١ ^١٩ 
والنصارى؟

-١٩. ..
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قميحةعربية قراءة العرب كمار عل فقرأْ العريية، يتكلم م تى عل القرTن ولوئونا — ١ —٩٩ ١  ٩٨
تلاوته.ق إعجازالقرآن من فيه ما ْع به، لريصدقوا صحيحة 
٢٠ يشاهدواحتى به يصدقون لا القرآن، -بمدا الإيٍان ئرك الجرمغ( ملوب ؤ، أذحلتا كيلك — ٢٠٤—٠
العذابيتآمحر إمهالهم فيهللبون بمجيئه، يشعرون لا وهم فجأة، العقاب فيصيبهم ااٌ->ع، العياب 
العذاب؟يتعجلون كانوا كيف، مويخألهم• انكرءلءهم بل لجم، لاإمهال ولكن يومتوا، 

يتمعهمماذا الوعود، العقاب جاءهم ثم ءلويااة مقتاهم إن اش رسول يا أ-محبرل — ٢٢٠٧—٠ ه 
العقاب.لدع يتفعهم ل! معاشهم؟ وطيب أعإرهم طول من مفى. ما حيتئد 
ق^، ١١٠ثنا وما للعياد. موعظة وتلك بالر<،لين، الإنذار يعد إلا بلدة من دمننا وما — ٣٢٠—٩ ٠ ٨ 

يقدمما وينظر [. ١٥لالإصر١ءت ه روأّولأ ما0ثبخ حئ معدبثن tؤوماكن١ تحالت افه قال كإ إنذارهم بعد يبهم تعن•
فرها.تل 

يتنزلأن يستقيم ولا يصح وما جمجيل، به نزل بل الشياؤفن، القرآن ببمدا تنزلت، وما — ٣٢١—٢ ١ ٠ 
بمع.الاستراق من وحجبوا منعوا لأمم ذللثج؛ عل يقدرون ولا الشياحلين، القران ا حل• 

والأسمماطات:الفوائد 

الرحمن.بما وتكلم القرآن، ما نزل إذ العربية، اللغة علوشرف، — ١ 
-تزله.الكمار شبهات، وإبمئال اطه، كلام القرآن أن عف الأدلة تقديم تجيد أن الداعية عف ٢- 
دليل.أي ْهه يفع لا وهذا والاسكيار، العتاد عف قاثم الكافرين ثم ٣- 

عليه.ا-لجة ؤإقامة لناوارْ، أحل-أإلابعي. ألايعدب تعال افه حكمه اقتضتج — ٤ 
بالحياةافه متعهم آجلابثي عاجلاأم وائ افه عياب بأن إحيارمستقبئ ( ٢٠٧—٢٠٠الايات)ل — ٥ 

احالهم.بتأحجر 
الدعوة.تبليغ بعد إلا قرية ث٠للث، لا محك اض بان متقبئ إحياث ٢( ٠ الأية)٨ ق ٦- 

-١٩
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ؤلحضشؤأنذرعشهميك ?ؤأ آيثديثن من مهؤينث إكهاءا-ص آش مع دح هؤ 
ءةدؤو<ضآلعغزتعاٌ.تتاثنمؤث.؟ إي صو عصحق ؤة ١؛^؟ أقعش لءي -حنا-ءلى 
أئثليأر''و^أاهلهثكفيأكت؟دتيأ؛^^؟ ج^؟آقىقشح؛نثنيا آؤمعِ 

لآصحمؤث.حآهثمحصبي.:محنص 
لايمعؤى.؟بمؤؤى،C محآثثم تهيمن.؛ وإد ًًقفي ي أقهم ر أز .؟ ?i؛؛< ألئا بقعهم 

ظيؤأأقن بمدما٠ثلمو١لعاؤ من ؤأننمبمميأ أذةءَىمل ألتاهضتا^^٤! ؤععلؤأ إلا٢كنءاتؤأ 
هيتقيدن منقلب \ى 

محلا^^٠٠! العباد لثيلخ كريمة؛ وأحكام عظيمة بتوجيهات ه رسوله تعال اممه يرثي — ٢ ١ ٦ ■" ٢ ١ ٣ 
ذلك،من معصوم ه اليى لأف للأمة، الخطابر وهذا حهئم. سار اف فيعدبك آخر، معبودأ الله مع تعبد 

ول؛عصوك فإن بلثح، المدقنن لأصحابلئ، وتواضع النار، ءذاد_، من فالأقري؛ن الأقربين عشيرتكج وأنذر 
أيعن ورد كا الأمر، بيدا قه اف رسول محام ومحل تعال، بافه تشركون مما بريء اثي لهم• فقل يطتعوك 

أو"" قريش معشر رابا محالت ه عثا؛ريك، ؤأيذر افهتؤ أنرل حين ء اش رسول قام ^ ١٥هم هريرة 
افهمن عنكم أغني لا مناف، عيد بتي يا شيئا- القه من عنكم أغني لا أنفكم، اسروا — نحوها كلمة 
عنلث،أعتي لا ه، افه رسول عمة صمية ويا شيئا. ايثم من عنك أغني لا الطلب، عيد بن عباس يا شيئا. 

ايخادي)صحح • شيئا٠٠ الله من عتلث، أغني لا مال، من ششت، ما تليني ه محمل. بتت فامحلمة ؤيا شيئا. الله من 
 /A ٢٠٧برقم ه الأييئق تأنذرضهيش ؤ تعال؛ توله ل باب الإبجان، ~ ملم وصحح ،  ١٤٧٧ برقم الشعراء صورة — الضير كتاب -  ٠٣٦.)

يراكالذي بعياله، الرحيم أعدائه، من نقمته ي العزيز الله، عل أمورك كل ل واعتمد -  ٢٢٢-•  ١٧
العليمللأموال، مح الهو إئه يالصل؛ن. إماما الفروض تمل وجعن التهجد، إل وحدك تقوم حين 

بالأحوال.

شرير،كئ.اب كل عل تنول إتجا القياطن؟ تثول قن عل انماد- أيبما - أمحركم هل - ١٢٢٣٢٢
الكهةهؤلأء وأكثر للكهنة، ذلك ويلقون -، الشهب، برجم تتجبوا أن قل ~ المع الشياطين يزق 

كاذبون.

١بتيءا، ليس ٠٠محق١لت الكهان؟ عن ه الله رسول ناس سأل ةالت<ت عنها الته رصي عائشة الومتين أم عن 
الخقمن الكلمة ١اتللئs ه.' اطه رسول فقال حقا، فيكون بقيء أحيانا محدثونتا إئبمم الله، رسول يا قالوات 

-١٩٢.
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كتاب—  ٥٧٦٢•ا/أاأيرةم البخاري )صحح ا(. كدية مئة معها فيحلطون وليه، أذن ق فيقزها الختي كنهلمها 
(.١٢٣-١٢٢/٢٢٢٨يرنم١٧٥٠/٤ة.وصصحيمالطب، 

٤YYU-YY - يعهمالقمة فالثعراء واس، الملاح حث من صممان الشعراء أن تعال اف تحر
والجونالكلوم، والهجاء الدموم، الدح من القول أودية كل ق أمحبمم ر ألر الحي. طريق، عن الضالون 
يشسبونإذ كدب، أهوالهم أكثر وأق جائرين، الحق، طريق، دعن، حائرين،، الهائم، صير بترون المسموم، 
وعملواورموله، يافه صدقوا الدين إلا متهمت الصلاح أهل بحانه امحتثتى ثم يعملوا؟ ع ما لأمهم 

محمدرسوله عن ودافعوا عليه، والثناء افه د'كر هن شعرهم ؤ، وأكثروا افه، شرعها الم، الصالحة الأعهال 
اإليه؟ مصيريصرون أي اعتدوا الدين وسيعلم متهم• الظلوم انتصافذ نر وأهله وانتصرواللأملأم ه، 

والأسشاطات:الفوائد 

فالأقرب.الأقرب إل الدعوق تبلغ وجوب ~ ١ 
 Y ~ والإخوان.والأصحاب الأتباع ْع الخلق، وحسن الخام،، ؤلن التواضع وجوب

.يد^٠١يقومون ثن عل واستحوادهم الشياطين،، لإغواء سبيل والافتراء الكذب ٣" 
الحق.يصرون الذين اللتزمتن اللمين، الشعراء مدح — ٤ 

والحاضر١^ ق الفاسقين، الفراء حال عن تقبل مإخبار ( YYn-YY)؛الأياُته ق ٥- 
أمثالهم.من الزائغون الصالون ومحارنم والكذب، الباطل عف يقوم شعرهم أة من، والمسقيل، 

غبمرْوظلم والعاصي، بالشرلثّ ه نفظلم ئي، ممثل سوء عن تقبل مإخبار ( YYU)الأية ق ٦— 
بالباطل.أواتبممه عاليه، أواعترى حمه، بثمط 

٩٣
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مكية.النزول! 

القاصد:

والبعث.والرسالة، اكوحيل.، تقرير ~ ١ 

 ~T ومقاصده.الكريم القران عفلمة بيان

ونبوته.واللام الصلاة عليه داود مالك قمة تفصيل ٣— 

م■ آسآلتتياهييتي 

آيثلثأينيمؤق آنيث أه مدى  ١٥"محآ=ً#ثاسله ١لثت٠١ي٠ ؛^> ١٠
بمثهؤنيج ه'إنآلإت;رتلأجّمثأإلآ*ختؤ دهمأمحرقمحابج4ئ؛ يئيبجنآلقًفوء 

ذم؛لنليىآلئتءاك-من ؤؤك ٥" ثم فيآ؛لآتي آكداد،بملم ّثقئ م ي آؤيى ٥" 

الضر!

بيانبيرادها ق الحكمة من وأق القطعة، الحروف، عل الكلام البقرة مورة مطلع ق مدم ه — ١ 
بالبيان•الخامل والكتاب القرآن آيات، الذلام، البديعة المرام، البعيدة الآيادت،  e.jLAالقرآن. إعجاز 

ولرسولهفه؛الوحدانية أووا لدذ-ين العيم بجنات ونشر مستقيم، صراط إل مدي آيامت، وتالاائ، ٣- -٢ 
وهملتحميها، الزكاة ؤبمطون وبشروطها، أوقاما j الصلاة تؤدون أمم صمامم ومن بالرسالة. 

حازما.تصديقا بمّئ.ةون؛الآ-محرة 

يتخثهلون.ضلالهم ق فهم حة، رأوها حتى السيئة أعإلهم لهم نثغا لآ-محرة يكد.؛ون؛١ الذين إل ~ ٠ ~ ٤ 
خسارة.اكاس أشد ١لآخرة ق وهم الدنيا، ق العد.اب أشئب لهم اض رحة عن العداء 

بخلقهالعليم تد*؛ثرْ، ز الجكيم افه عند من القران ئتلمى الحلق أشرف — الرسول أبما — وإيك ٦— 

ورصله.

٩٤-
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والأسس1ظت:الفواكد 

يذلك.والتحدي ا،لقشة، الحروف يذكر للقرآن الياف الإعجاز إل الإشارة ~ ١ 
ؤإيتاءالصلاة كإقامة الصالحة، الأعءاJ( عته نتج أن لأيد بل بالقول، صديق جرد الإياذ ليس ٢" 
الزكاة.

والفساد.الشيان و والوقوع والشهواُت،، المليان j الإسراف ت الاخترة إنكار ٣- 
الةالنبويةالخالدة.تقريرالرم٤" 

ص-مريل من ه الشت ظم السامحة الكب بب عن الكريم القرآن معجزة تمئز - ْ 

٢٥١هم،سوضثفيى ب ناما كذتغ لهالمحءت<لآجيإفي إؤ 
النغزأثاأكم إم47 ثمئ؛ئ أئ^؟ ييبآلفين آس ؤاآلنارلآد<مثها س ؤديىوأ،صق ظثاجاءها 

رلآبجاث،لثيىمحاهث4ثصيمحن،إفي ^فيمحاقةثائ:اثايزكأءا 
بمنةدئفييّائ،عئ 

هثدا،٧ ثمم؛ ءاثنثا هءجاءتم ق؛مثد؛?جأ ومح؟هةإلإمكامأمك ,خءة، ^٠١؛^^ يقغ؛نيمويرؤ، 

الم،ر.

منأحهيأالهلريق ئد ساء صحراء وهوز — المحولأهله موس قال حان — الرسول أيبما ~ واذكر ٧" 
تدفقونتالغار من بئعلة أوآتيكم الهلريق، بخبريدلناعل ساتيكم ،١>^، أ؛صريت، إش مصر~ إل مئين 

اليد-من بما 

النورمن حوله وما النار فيه الد.ي المكان هنّا أل ونشره تعال، اممه ناداه المحوالنار موس ٨—٩—فلئاأتى 
الخلائقرب فه وتنزيها وإرساله، وندائه موسى لتكلميم موصعا اطه جعله أن بركته! ومن ميارد، مقدّس 

'محلوماته.تدبير ق الحكيم ملكوته، ق العزيز بحق، المعبود أنا إيه موص يا به• يليهم، لا عثأ 

أي:ه وس-ءنثها ؤ نوره النار ذلك كان ^ ١٥^ ؤ،آلناي ش ؤأ0بويق عنهات اطه رض ماس ابن عن 
(.١٤٦ ل،/ الفتاوى النور•)محمهمع حول ومن النور، ؤ، من بء.رك 

منهاربا وقئ فنع ا؛س، كحركة رعة بتتحؤك ورآها ألقاها فؤا يدك، من عصاك وألق - ١ "٢ ١ ٠ 
محسلا موسى يا أحرى! مرْ باسمه بندائه ه وانمجحانه، افه فطمأنه إليها. يرجع ولر العجيس،، المشهي• 

-١٩٠-
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ظلمه،ْمحن تاب ثم انماد صائر من ظلم إلامى أمن، ل فهم الرمحلون، عندي تنافر لا إق المشهد، هدا من 
ييضاءعمج قممكر جتمحسر ق يدك وأدحل به، رحيم له، غفور فإف صائح، عمل إل يئ العمله مدل 

ورغوالطوفان الثمرامن، ونقص واليد العصا وهيت معجزامتر تسع حالة ز أصابما، مرض غثر من مشرفة 
اض.طامة عن حارح؛ن قوما كانوا إمم وقومه. فرعون إل والدم، والضمالع والقمل وا-بمراد الرجز 
امموا— انمن رأي رأوها قد وهم ~ وغيرها الشع العحرامت، هده وقومه فرعون جاءت ٥^١ — ١ ٣ 

صرح.سحر الايايتر ^٠ أن وزعموا بالحر، موسى 
عدواناتعال اف عند من حق بأما متيقنة قلوحم أن ح الواضحة الايات ءرذْ وٌقدبوا — ١ ٤ 
المجرم؛ن؟مصير كان كيمر — الرسول أيبما — فانفلر االؤمت؛ن، عل 

والامتشاطات:الفوائد 

عليه.لايلام أمر'لبيص الخْلر من الإنسان خوف — ١ 

واضحة.ومعجزة يثنة، آية من بأكثر رسله فيؤيئ. الكافرين، عل الخجة افر يقتم ٢" 
عنادآومحاربونه بألسنتهم، ينكرون ، ٧١٥ومع نفوسهم، يه وتوقن بقلوبمم، الحق، بمرفون الكفار ٣" 

وعثؤأواستكٍارأ.
أًابأم•ما لثلابميتهم ابق؛ز،؛ الللمكل.بين جرى با يمبدوا أن العقلاء عل ٤— 

تيبمادْآصإن.رققأكاءق،ام ثثالأاثتدش٢^ عك دائُدثيثتن لثد ثؤ 
إن٥^١ئوآكص-ثرالمتذآلئ١شعنتناداؤُدوهال،ثثبيثر 
^،١٥تايآلق1إ، عق بجيتمد؛.اعلدآأمأ وآلإنيدألْلير-م تويصبث'أنيتي ج .

ٍءصالأنأع 

هبمادكاآلص-تيجيدى ف متجميلك لأدخلى رءن>ءثع 
الم،ر.

فالحمد وقالا: والأجرة، الدنيا علوم من واسعا عشم\ المحألإ وطيإن ااةه> داود أعطبا لقد مسأ — ١ ٥ 
باض.المدقم، عباده من كثير عل والماللشر العلم ترن.ا مصتنا الذي 
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اسm؛ سليان وثم واس، وانملم من المحو داود أباْ m؛ د،ان وزدث - ١٧-١٦
العطاءهذا إن والدنيا. الدين ل إليه نحتاج ئيء كل من وأعهليغا الطم، كلام عئئتا الناس أيبما يا ت بقوله 

كلبأصنافه، والطم والإنس اجس من جنوده س لملئا0 ومحغ الواضح، المحم الفضل لهو الكريم 
منتظهم؛ن.يحيومه جتس 

النملأ-ها يا نملة: قالته النمل وادي ,يخ إذا حص وجنوده القو محليان موكسب، ار ف— ١ —٩  ١٨
سليانفتبثم باولك،. يعلمون لا وهم وجنوده، محليان ينحمكم لكيلا اكنكم؛ مادخلوا انتبهوا، 
علوحرصهم يعلمون، ومم أحدا يؤذون لا وجنوده المحو محليان أف ومهمها التملة، قول من ضاحكا 
والو.يوعل عئ أنعمت، الش أمحكرنعمتلث، أن ألمتي رب، يا ت سبحانه لربه متضرعا وهال، النمل، مصلحة 

ا-بمثةواثحض الواّمة، وأدحلتي؛رحمتك، مني، ترضاه صالحآ صلأ أعمل أن ووممض الكثيرة، الغم*أ من 
المالحين.عبادك مع 

والأساطاصالفوائد 

اليهود•ماحرأكطيزعم لا بميإرائيل، أبمثاء بميأمن ئليان؛>،يائي كان ~ ١ 
الاحرين.عباده عل يقصله وبه هوالعلم، الإيإن بعد عبده عل به اش يمس ما أفضل ~ ٢ 

الزيدمنها.ويسأله عليها، وتشتكزه عليه، بنممه باش ه يعرفالومن ٣— 

المحو.ساليان جيش كان كط مطلومحب، الإدارية الأمور ل والترنمج اكئفلم - ٤ 
والحيوانات،،الهليور عام ي حتى فيه، مرغوب لجم الثم لتقديم ونصحهم، بالاجرين، الاهت،ام ْ~ 

الملة.ْع حصل كيا 

والأعإل،والوظائف اد.ؤوليات، فيه تتتؤع إن تنقليا، الحشرات، أكثر من النمل أن العناء أست، ٦— 
وتميزهاانحاه، كل ل رائحتها تنشر خاصة مواد إفراز حلال، من ونللئs بعد، عن للتواصل لسائل ولديه 

سمستعمرة فلكل واحدة، لغة س بأكثر التخاطب، عل هائلة محيرة لها النملة وأن وتفهمها. التملأت بقية 
بعمى.ْع أفرادها بعضي -٢١ ويتفاهم يتحد'ث، الي ؟٦، الحاصة لغتها النمل مستعمرات 

أيمن وحمايتها الستعمرة عن تتول الش هي الؤتثة المملات أن الو'ى.ة العلمية الحقائق ومن 
القادم.للخطلر ليتتثهوا التعمرة أفراد لبقية بإصرارإمارات وذللئ، مفاجئ، خْلر 

الجار:ا~وانفيامآنامم:زضل، ا-أسي: )سأيا'ت،ا>ءجاز 

-١٩٧
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عداياأجآ ينامحثؤجِى حقان  ٢٢ئد الهن لكا تاؤكنلا آلثليرهمان مئن ؤؤ 
تحطثم ثحْلت.^١ و مما سب- عق ؤ؟ ين دث1طني أرلتاتثي ٥^^١ 

عمّىمحتا سء ء=فل ين ؤوقن ثنمتفهم آنتأآ ث ؤحد أأو؟.إيى تثن يبمؤ سا ؤحثثلكىين يدء 
عي^٥٠٢ ٥٥قثنهم ؤيثن دمحزآش  ٧٢٠ممشميى مجدئز هممحتها محتثدقها و؟ عطستن 
^،ئتاؤت\محميإهبي>ةوةوئ آشيل 

يىأمَكت تحدمق مئثز ؟، ١٥أو؟ ه ثدظ_م آنمنهف تت هت إلا إقه ي آثه أتوأ قيتنن تما 
اأو؟هعلمهآقلزت\دايخي اأجاآدهبدكثنج،ىدا آوكسمن 

الضر:

٠YY-Y - الغامحن،من كان بل الهدهد؟ أرى ولا فقال: الطيور من جنده عن اص يهان وبحث
عيره،عن ئمصغ واصحة بحجة أويأتغ أولتدبحغم، ثديدآ، عذايآ لثتدثنم أمم غائب ش جمر ٥^١ 

سبأمدينة من وجئتك عله، قؤح ل؛ ما عل اطتنت ال~هء: لليإن وقال ييأ، زمنآ غائأ الهدهد فبقي 
مهم•موثوق عظيم بخم - اليمن ي مشهورة ميلة هي و- 

٤ —  ٢٣ Y — الملوك،إليها •محتاج التي الدنيا أساب كل من وأعطثئر تحكمهم، امرأة سأ أهل ق رأيتذ وئير
عيادةالشيطان، لهم وحئن مسحاته، افه دون من الشص يمدون وقومها رأيتها المدر، عقليم صرير ولها 

الخو•طريق، إف بمدون لا فهم تعال، باق الإيان عنر فصرفهم القييحة، الأمال من وغترها الشص 
 ٥Y ٦— Y — ماؤيعلم والأرض، موامتذ الفير المخيوء عمج للذي يجدوا لئلا ذللث،؛ الشيطان قم نثن

المخلوقات•هوأعفلم الذي العرش وهوربا غثده، معبود؛حق، لا الذي مسحاته اممه ومائفئهزون، ئسؤون 
٨  ٢٧— Y — وكتباالكاذبين؟ من كغت، أم ذلك، ق أصدمت، الخثر، من سثت، اهوللهدهد ّاليإن قال

ابواب؟من ماذايرددنا ليتفلر عنهم؛ يتصرف ثم سبأ، ملكة إل ليش به؛ يدهي، أن الهدهد أمر ثم كتابا، 
والاصتسامحيآته:القوائد 

انضباطهم•محثرى حاجامم، عل لمس رعيثص؛ يمممد أن الراعي، وعل يتقمدجتوذه، القائدأن عل — ١ 
مقبولا.كان إن عيره ومول التهم، كلام عنع بويكون واجم-،، والحكم التحقيؤر نر العدل — ٢ 

مو.يعلئة لا  ١٠يعلم ،طه الأدنمح، يكون وقد قليلا، علمه ييقى علم ص الإنان أوي مهما ٣- 
الباطل'أهل عل وإنكاره ديته، عل السلم وجوب ~ ٤ 

-١٩٨٠



النملسورة 

فلا\لآ-خوين.( تقاؤير من ويقرأ كلام، من يسمع ما عل الحكم ق داكآبي التريئ الوولء عل ه~ 
ئثستا.دون من ردْ أو ذلك،، شول مع 

ئثإدؤيزأنزحئ هاؤلته ماحقنت آممى ؤآ آيثؤأ١^، أؤأهالئ،اكي متيس ٢^٠ثوأووأمف 
ص\ص%\ص'

يمنحلةإتيمدهد•نخئاحء ''©أ'دإفي أ٠نيهاادفي؟قثمح،أسلأتث أ;؟َ،ه 
?3؟ه؛؛؟٤٢^؛^ 
اكفر؛

لال«شورةباحترام وخافهم القوم، كبار خمتث، الهيس، الخطاب، سأ مالكة سئمت ولما — —٢٩١٣
الرحمناش م بعظيم• بشأن بدأه رد،ان، من مرتل عفليم كتاب، أنابي( إبي( الأشرافح أبما يا دالثموي• 
افه.لدين حاصع؛ت، إئ وأقبلوا عل، تتكموا ألا الرحيم، 
الكبار.بعدئفز إلا القرار انحاذ .م معترفة؛عارللممشورة، بالتوقر الخطاي، ئوت ثم — ٣٢
وأر؛اي،والمال، والسلاح الرحال ق قوة أصحاي، نحن العسكرية؛ للممواحهة بالتلمح فأحابوها — ٣٣

به.تامريتنا اللي الأمر ق فانفلرى إليك، موكول، دالقراد القتال، ق وحم عزم 
ومااو؛اأو سلي،ان رسالة هيبة من منحرفة لكنها قومها، ٠ ءلرفمن طنآثها الإجابة ومده 

استولواإذا الالوك إى فقالت،: الهلرف؛ن إرصاء وحاولت، الواجهة، من فح1.رات< والحزم، الحم من فيها 
إلسأبعثه وإبي، علمينا، انتصروا إذا يفعلون ذلك، ومثل أفراقها. وأماتوا حئ؛وها، بالخيوش بلدة عل 

أوردها؟الهدية، قبول من الرمل يرمع بم ومنتظره؛ عفليمة، بءا-ية سلتان 
والأسشاطاُت،:الفوائد 

سبأ.صولئلمكة نليءان كتايؤ من كيافلهرخالأ٠ بالحض، اف إل تكوذالدعوة أن نجت، - ١ 
رلث.ولة.الحين هذا ول دولته، رحال كبار باسفارة يقوم المالح الحاكم ~ ٢ 

القرار.بانحاذ الحاكم وتفويفس صورة، بأحسن رائهم تقديم النشارين أدب، من، ٣"" 

-٩٩



النملسور؟ 

مثكفءائكأبلأنمِتيوةكت تا يمافي أييدؤنن مال "؛اءثابمث  ٥٠ؤ
^بجآهوأآقؤ٢هم،

عقؤكؤئمزتقايخاملرتمم يهء تنآلخقأمأءايك عممهت ، ١١٠؟^^؟عنيثبم^■ سئيما 
؛،٠١١٥؛^^^ يءاه ٥^١ يةوإقا؛ثاحيهك أن أثأءايك«بيءثق ثا3،آلإءا>وت0,>وعنآوئنِ_، 'أو^أ' بين 

محسؤننيىيحميم0
سكدازنلإ٥١ككشذل 11لاةثدئ.ره؛إقاعتاظزأخثةاو>ئؤ0ه؛آهآ 

قيديندوزآمميتيغج^؟ئصثثاماكاث 
Jlمائيين،ئموتن ه١دإدهءصنح وكثم£<عنساها لحة حسنته ء؛وثا آلئلمج ثآآدخل شل  j،؛؛

هأأؤ^^أأ ؛؛^< ^٠١١١٠ريسا ملي-منهمح همآسلمعتا ئمى ظلماّتا ري_هإؤ( 
•المسحس 

r^-Tأمطوضسها: وقن لها هزبممحا عليهم أذم ص، او،ان ّإل بالهيئة اللكة ثذ ووجاء فالثا  ٦
التيبالهيئة تفرحون أنتم بل المال، من أءهلاكم محا أفضل واس واكئة العلم من اف أعطاف ما مالأ؟ 
بمء،احا*متها،لهم قه حنا لا متمرْ يحتوي لتاتثهم هما ،، الكلفالرسول اما إلهم ارجع إليكم، مدى 
وا-بمنتالإنس من معاونيه كاد من ص ي،ان وطلجإ مهانون وهم أذلاء ألصهم من جنهم وكم 

حاصعين؟القوم يأق أن ئل سبأ ملكة بعرش يأتيتي أيكم 
حمله،عل لقومح، محإل هن-ا، محلسكؤ من تقوم أن قبل بعرشها اتيكح أنا الخن: من قوي مارد قال آمآس 

فيه.ما عل أمن 

إذاطتفث،؛آحفانك،،بالإني:أناممبعرشهاقلأنيرمإس،مرك »ئ-قالأحدالعال،اء 
افه؛فضل من الأمر هذا قال: لديه حاصرأ العرش اليو صاليٍان رأى فلثا بالعرش. فأتى هث، افه فدعا 

جحدومس ه، لتفشكره ثواب ءإ0 يعجه عل النه شكر ومي أجحد؟ أم نعيه عل اطه هم يخت\لإتنيأ 
للعباد.حيره بعموم كريم الشكر، عن غى ريا فإف يشكرها ولر التعمة 

هللترى: عرشها معام بعض عدوا فقال: الإسلام إل ^^٠١ أن ص سلي،ان فاراد - ٤٣-٤١
اضالعج؛ية العجزة من العرش إحضار ق لما الإسلام، دين إل لهدايتها سبا فيكون معرفته؟ إل متدي 

بعغسفيه أحر'قث، لأما — هو؛د.اته الءجرة:كاده حدْ معترفه منبهرة فأجابت، سليهان، صدق عل يدل، 

عئدمن كان إدا العلم عفلمة لها موضحا الثه، بنعمة متحا.ثا فقال عقلها، رجحان سليعان فعلم التغيير— 



النملسورة 

لدينمنقادين وئ )سآ(، مالكان علم قيل من اش بقدرة العلم وأوتيتا أنييائه■ زتأييد تعال افّ وقدرة افه، 
لكفرين•قوم من فهي افإ، ضر من الشمس هماديا باض الإيان عن وتنمها تعال• الد 

افوهبه الذي اللك عفلمة لهرثبما آخر؛ مشهدا زادها حوا->را ود|ت ذكاءها منها صي،ان رأى ولما ~ ٤ ٤ 
القصرإل بإدخالها فآمر قومها، j لتآفرما نأ الإسلام، إل لدعوما :٢١ يليق مقاما وئزلها ولثكرتها له، 

فحسنتهالنقي، الماء ونحنه الصاق الزجاج من صحنه ورأيت، فدخالت، الماسة! الزجاجية الأرض ذي العجس، 
صحنإثه ساو،ان: لها فقال، نياتها، ساقيهالتلابنل عن فكشمئ، ضرزجاج، من ئن٠مكة ماءذوأمواج أعه 

اقاتلة: إسلامها فأعلنت وقومها، هدايتها ز الصادقة سلميان نثة فمالت . الماء بمر زجاج من أملس 
ربف انقيادْ ق ليإن لمنابعه للمثج؛ خاصعه وأملمتخ غبمرك، يعبادة نمى ءللمت، إنني رُب، 

والامتياطاصالفوائد 

الحق.عن لتكونه كانت،ثمتآ إذا الهدية ولايقبل دنيا، ولاطالت مال،، جامع ليس الراعية - ١ 
وماسأ، ملكة عليه كانت، ما عليه يد.لتا القت.م، مند معروف، والقي والمناص العلص التقدم ٢- 

مليان.عليه كان 

علميه.اض بنعم واكحدمثج افه، فكر باب من نللثإ قؤم؛ عليه اش نع، بعص ا،لومى دآكر إذا ٣" 
القادر.اف يبحان متحبلة، شبه ص الش الأمور تجتر مح، تعال اّه قدرة عظمة ٤" 

-٢



الشملسورة 

ل ١٠عصني-مُكح ئإداه_تإمبكان أثن أؤرأعساووا ٍثدءا قظه_لم ئمؤد يقدأرمّكاإق ؤؤ 
ثامحأ?©؟ محثمه سم أممت متمحئ زلا ثنأنثظ سمينأي 

رئِدمعة ؤ، تثتنؤن أنترمم بق طئت\رؤمعتدآش هال تعك ؤممن بك ^١ ٤٤٢
مانثيتندءءأمفيمُ م1ؤإتثاعثوإلأش اؤ؟ ولأثنألشك> ؤاآمح؛ءس يميسديكح 

وئتاثتُتئنتحىشعقى تصيك ذيم؛ءئ\ و؟ لمتثدقى أثيدء^١١ ثأ-ددامههك 
محبهمنآ\كى وا وهنمهلمّ؛ى يمنينه^ آقا كز؛يلم عنقثة د=قاءت< ذ\>كنئتك ور 

ءامتؤأوء=قامأوأتستااؤ؛مت> تندوبم^ح تقنعي دإكلأبق ؤ، ءلنموأ\دك ب1ت1 -م\ويسمح 
كأمفيم أوأ و\ثتارتجئيى أمايكث-اينمشة لسي_هء كتال إذ —ا نؤط أأو^ُ ينميك 

.هممؤمهمحرك< درنآدلآ؛لأم ألميادتلانن 
•المؤر 

وحده.اف \مدو\ لم: ويقول ، ٥٢٠٠^الئخ صالخا أخاهم ثمود ملة أرمالناإل ومالقد — ٤ —٦ ٤ ٥ 
ياالنسب: دتا.اء متعهلفا الكمار الصء صالح فخاطب وكافرين، مؤمت؛ن ت فرمن إل القوم ينقم وفجأة 

تعال.اش رحمة تنالوا لكي الغمرة؛ تعال اش من قلاتطلبون الرمة؟ قيل العياب تطلبون ئاذا قوم 
أدحير من أصابكم ما بأدب: فأحاببمم معلثؤ، وبثي صالح يا بك تثاءها سفاهة: عله فندوا —  ٤٧

بالابتلاء.نحتيرون ائكم الحقيقة بل تعال، اش من فهوممديرعليكم شؤ 
الأرضق عون يمحرمن أشرار رحال عة ت~ ثمود حجر وهى ~ صالح مدينة ل وكان ٥— ٠ —  ٤٨

نألأن تعال باق بالقسم موكدأ عهدأ يتعاهدوا أن عل وتآمروا الإصلاح، من بقيء سالون ولا ادآ، ف
ماله: فكا يطالما قرائنه من الدم وئ جاء إذا م حميعآ، فقتالهم الليل ق بغتة الومئن بيته وأهل صالحآ 

فعاقبهمالمكيدة، هذه ذبروا وهكدا ةٌلا. قي لصادقون ؤإثنا القاتل؟ من ندري ولا القتل، مكان حصننا 
•تدبيرهم ق تدميرهم جعل بحانه أثه يشعرون لا وهم بالدمار، اض 

المجرمينالتسعة الرهط أهلتقا إنما كيدهم؟ عامة كان كيف - الرمول أييا - انظر -٣٥- ٠١
إفكمرهم• سب ايشر س حالية والإيان الأمن عن البعيدة اكنهم مفهذه أحمعين، الكافرين وقومهم 

الحث،،اثماع يعلمون لقوم الجرمن من الانتقام ق تعال اطه قدرة عل واصحة لدلاله العقاب س، ذق 
ثبميه.وبمتتبون اف، أمر يمتثلون الذين الؤمت؛ن وأنقدنا 

٢-



ّدرْالمل

اليثحنا-اميمة أضالون ت عليهم متكرأ لهم قال •صن قومه إل او|؛أو لوطأ أرسلنا وص —٠٠— ٠٤
كنثونآحرى؛ تارة وثخهم ثم فاصح؟ إحرام أيه تعلمون والفحش،وألخم الشح ل المتناهية 
نحهلمونأنتم بل النساء، من لكم افه أحله ما يتركون ارشيطان؛ة، الشهوة أجل من أدبارهم ز الرجال 
والآحرة.الدنيا ق ابريمة هذه خهلورة 

والاسساطات:الفوائد 

الملحق.ق ك،ا صالح، قوم أطلال ينظرت ~ ١ 
الأعداء.بطش من الأنبياء تحال اف رعاية ٢- 

عالتا.الفواحش ارتكاب والشذوذ الانحراف صور أمح مى ٣" 
الملحق.ي كا والخالي، التقعر النخل صورة يتفنر؛ ~ ٤ 



المملسورة 

بملهمحت،أناس ميسآلإقئهم تن ممأءا3،رط قتثالرأ ئومهءإلاأن جؤآب دكارتت> ا مؤ 
مثلرمثآء مثلك ؤأتملخعثهم أوأ من قثوي آمتأدهُ للأ مأثننةثأنلت ؤ؟ 

."ه
m\ذطنبر 

أحرجوافقالوا: واستهزاء، بتهكم لوط سهم عل وزلوا الشبة، جريمتهم عل آمحزوا لكنهم -  ٥٦
فلاصبكم، منون ولا تفعلونه، في،ا مشاركتكم عن يتريعون مولأء إن باليكم. من بيته وأهل لوؤلآ 

بلادكم.ق لجاورتكم ملخون 
العذابمن ينته وأمل لوطا رسولنا أنجينا — والقدرة العفلمة من كا ،]ا عقاحم— وعندما — ٥٧

رذءآكانت، لأما الهالكين؛ مع الملاد_، ق الباقن من تكون أن عليها كتبنا امرأته لكن بقومه، ستحل الذي 
فيهم.وبملمعوا إليهم، ليأتوا لوط؛ صيوفح عل ثدلهم لهم، 

منحجاره فيه سوء، مطر السام من اكسد.ين هؤلاء عل أمطرنا والقدرة، العفلمة من لتا و،لا — ٥٨

ومحوارسولهم، 'قلبوا لأمم الخجه؛ عليهم فقامت، لوط، أندرهم الدين مولأء مطر ماء مهلكه، طم 
•مطرهم الئدرين مطر اء فوالتقدير: محذوف، بالدم والمخصوص ١^١^٠ فاستخموا ؛إحراجه، 

الذيالعذاب من الأنبياء فصص ئصثنته ما عف اف هئثت. أن الئو محمدآ رسوله تعال اش أمر - ٥٩
كإأساته. عف بالنصر الوعد إل الإيٍاء من القمعس تلك، سوى أقائم ما وعف الكأ.؛ين، بأقوامهم حل 
مالنرلة لتقدير لفاء مدا وق بالرالة. ليتهضوا اختارهم؛ الدين عباده عف بالثلأم الخمن. ينخ أن أمره 

وصماتهأفعاله دكزث، الذي آفُ علميهم: ثتكرأ المثركتن عف يرد أن أمره ثم الدعوة. سبيل ق محئئوه 
العبادة؟ق اف ْع ممركوما اض الأصنام هده أم حير، فدرته عفليم عف الدالة 

والأسساطاات،:الفوائد 

بميبحاوضثروابمم•درعا الأرض ق الممدون يضيق ١- 
العذاب.لأٌتحقاق ث، يتعاؤليه،'عف وإعانتهم للممتكر، الأحرين بفنل الرصا ٢— 

•الدين يوم إل يق,حرما ومد الأرصى، ق لل٠مدين عقوبته افه بمجل ئد ٣- 
فرمج٠اممه نمر بأن للدءاة دروس القرآن فصص ق — ٤ 

باله١لحين■الملة العذاب من ينحي فلا ني، امرأة أما لوط امرأة يتئع لر ٠— 

٤-



النملسورة 

يتكرمأن اض >رينأل ه: أسلق ؤتعال: قوله ق عاشور ابن قال — ٦ 
حزاءمن الحاصر يستطيعه ما قمارى إذ الدي؛ وحنن اللأالأعل، ق عليهم باكاء اصطفى الذين عياله 

٨(.A/ والصر: )اكحرير بالكرام4<ا. يضحه أن اض إل يبتهل أن صنيعه، حنن عل الغائي، 

 ~U لعتمدهممحاراه التفضيل؛ بصيغة ؤ-نآثيم لفظة حاءين، ه تعال: قوله ق
إلهيةرجحان لإظهار المقام أن لإبمام مؤ-نثريم وعز الخير، من حقل لهم فكان ض، شركاء أصنامهم أف 

لتتفتحوذلالثs اش؛ عبادة عل الأصنام عيادة إذآثروا بيم، التهكم الخطأْع عل التئييه ل لهم استدراحا افه؛ 
(.U٢٧٢؛/ للواحدي المط )انظر: الحق. إل بصائرهم 

ليرلغيره.وهال.ا له، أهل لأنه ذلكؤ؛ إل ويدعوالتامس ه، يتقيتميح أن فه ٨" 



النملسورة 

نهجتمذامكث> ^لثثاوتاءه\نت1ثايدء-مد\دى تبمَ لمحتقم ؤأننل نأيثيت خك س آؤ 
مح0أشجملمحمحثل

محدآلإبخوش محألض المن يخثتتت يهي>هءقلم آش . ث1ثدء=قنتحك> ثخآقيشٍاد 
قزمدئأآ-كلق آذن أو؟ ءثتا آقؤ مع رله تمحهث دئمل،تىدى 

منلابملم .ش 
لإعثويك<.هقاعق ذ،(لثثؤت 

الش%ذرت

السمواتحلق الذي افه عيادة أم حير، الأوثان من تعيدون ما أعياده الرسولت أيها هوملث، واصأل " ٦٠
وساتينحدائق بييه افه وأنبت الخياة، ق شؤونكم و4 تقوم نافعا، مطرأ المإء محن لكم وأنزل والأرض، 

لكمخلق اش أق لولا ثجزها، صنوا أن قدرتكم ق ليس التافلرين؟ عيون به ئقؤ حن، مفلر ذامت، 
هؤلاءإف بل ذلك؟ عل نمته افه ْع خالق نمة فهل الإسايت،، هذا يمغ ما فأزال وايئامتج، الأسبايه 
والرزقبالخلق ١^٥ وهو العبادة، ق له نخلمرآ اف غير فيجعلون الحق، ءلريق عن يميلون قوم الشرين 
والتدبير.

نابتةوجعلها عليها، للإقامة الأرض مهد الذي أم حثر، اش غم أعبادة الرسول: أيبما امألهم - ٦١
أجراهاأمارا بينها وجعل متحركة؟ الهواء ل تمنح أنبا مع تميد، فلا الظاهر— ق تبدو ك،ا — متقرة 
الياْوجعل؛غ، وتحتها، الأرض يرسى يائنة، حبالأئوابث، الأرض لهذه أنشأ كإ العباد، مصالح يحب 

التيصفته وفق متهإ كل ببقاء قضت، افه حكمة بدح لأن الاختلاط؛ من يمعها مانعا اللحة والياه العذبة 
هؤلاءأكثر بل إياه• عبادتكم ق فأشركتموه الخلق، هذا إبداع ل افه شارك افه ْع إله أئمة قدرها. 

من،عليهم ما يعلمون لا ومم عيادته، ي غيره معه فثئر'قون اممه، قدرة عجامؤ يدرٌقون لا الشركن 
له.إفرادهم ل عادة المن لجم ما يد-رثون ولا باق، إشراكهم ب الشقاء؛ 
إذاالمحتاج محس، الذي فهو افه، عيادة أم خير، اض مع تشركون ما أعباده محمد: يا اسألجم بل — ٦٢

الأرض،يعمرون الناس— محعلكم—أيبما الذي وهو مكروه. من يعريه ما ويزيل 'قربه، ليكشم سأل؛ 
عاشتاأمة ص حلفا أمة وكل تلمه، عمى حلفا حل كل ومحعل كنوز، من ادحزئه وما منافعها، ومحتون 



النملمحورة 

اكركون~أبما ~ ئدمكزكم أقل ما فيها. الممزق لكم ومدر النمم، هذه آخريمنحكم إله هناك ليس ملها. 
•والإيازإإ للمديق الوصل والاعبار لأ-تدلأل اي 

إذاوالبحر الم ظل،ات ز الصحيح الهلريق سلوك إل شدهم ين عمى ~ اف ومحول يا ~ انألم بل —  ٦٣
متابعةالش الدارك الاس ق ووصع السائرين، كهدي نظاما؛ ئا وقئأ اكجوم، فم فخلق صلوا، 
العياليغيث مطرأ يوق، الذي الحاي، يدي ب؛ن مثشراُت، ١لرياح يريمحل عمن الهم وامحالصحح. افر 

شريك-له يكون أن عن التفرد اف ئثره ذللث،؟ يصغ اف »ع إله ثمة فهل الجدية. الأرض وعض الشْلغ،، 
بعدا-لخلؤ( هذا يعتد ثم سيق، مثال غير من ابتداء الخلل ينشئ الذي مى الرصول: أبما اصألهم —بل ٦٤

لكمالذتم،بمئ دمى الساء، من يدهكم فه الذي الهلر لكم ينزل الذي وثن يقث. أن مل كهيقه سايه 
ذللث،؟يفعل اف ْع إله أثمة الأرصى؟ ق والقار الزريع أنولع 

قف شركاء انحاذكم ق صادقون أنكم تزعمون كتتم إن حجكم هائوا الرسول: أبما لهم قل 
اض.محوي التقدمة القتم هذه أحدأيفعل وأل العيادة، 
استأثرفقد اف؛ إلا الأرصى ي ولا السموامحتر ل أض يعلمه لا الغبي، إن الرسول: أييا لجم قل — ٦٠

يبعثون؟مض لهم علم ولا بدقاتقه، 

والامتنمحاطاتؤIالمواتي 

أ0عل التميمي هنا: لهل١ئ٠ه ومن الحضور. إل العيية من التقاُت، ه ؤءأذ-بمئنا ق الخمع نون — ١ 
حلقالذي الحقيقي باليته اكذكر لأن اتاء؛ إل الغائثج صمثد يصرفن لثلأ إله؛ الإتباث، ل-ناح القمود 

نعمه.رعايتهم عدم عل التوبخ بمقام أليق، الأسثايا 
الخميل.بالنظر الفهلرة اصمنلع إل إثارة ه ؤذا>ك^,بهتًؤ قوله: ق ٢— 
١لقاJبمات،من يدرا تحمل الض المقلية الاستدلالات، من كبيرة طائفه الكريم القرآن استخدم ٣- 

ااقاءلة.والنتاج 

الملحق.ق كها الحبال، صورة ينثلر: — ٤ 

إخباروفيها له. \شم أحلصوا إذا الكوبض، تعال اش استجابة ق تقلأ مإخبار ( ٦٢)الأية ق ه- 
الأرصى.ق الكمار من سبقوهم لمى خالفاء هلذسيجعلمهم اف أل الومتهن اف لباد وبشارة اخر، متقبل 

محيمن، من عباده به يرحم با متثرايته الرياح يرسل الذ أل تقبل مإخبار ( ٦٣)الأية ل — ٦ 
الأرض.موايث، 

٧-



النملصورة 

اشعل أعظم فقد غد ق يتكون بإ علإ - الرسول. - أئه زعم ومن صها اش رصي عاممة عن ٧- 
قولمعي باب الإبان، كتاب لم، م)صحج ه. وآمحبيورآلق؛اإلأآس ٠للأبمليشقآك٣زت ؤ ت يقول واش القنث4، 

(.١٧٧\/وْليرذماأذهق:وصرآءتردتآخري. 

آئماَةم-رءلؤبماد أوأُ ثثهمن تماثله-منثها ب-لقافيثك فيآ؛لآذرإ \دآدفءلثهلم ر بؤ 
سينئناذسسملأ'ص0؟ 

^زذجهمئُظافي،شيأ ذ(آلآدتي، سثئعإ آلآول؛ر؛و؟ئل 
دمنيئ ةؤ0 هالحمكتآن 0؟ صندهتن هتداآودإنممتِ تى و؟ومدمحى تذتقثيل< منا صتق 

و؟هصؤمحى ةوتو\قى 
المسمخر.

حىأهوال. من عليه تشتمل عئا عنئهم وغاب الآحرة، وقؤع من جهل ل القوم مزلأم كان بل - ٦ ٦ 
دارل يئكروته أو يجهلونه، كانوا ما بلم لدبمم لكامل به، ئءدوا ها كل درأدا القيامة، يوم عاينوها إذا 

منشيقا يدركون خلا الدنيا، ق ومارهم أبصارمم عمتث، بل مري-،، ثلث، ق قبل من كانوا بل الدنيا. 

الأخر؟•دلائل 
الأولو.ن،آ؛اؤنا ومايت، تئنا، إذا أنحن يعتقدونه: ها ينددون *^، JlJالتكرون التكافرون شنغ - ٦٧
ذلكبئرنا؟ من ذّخرج الويتإ، قل عليها اض،"قنأ كهيسا أحياء انبمث، ترابا، فصارمحت، الأجاد وبلثت، 

وبأب'
غايرةأوهام أوكلث، كل الأحرة، والثأة العن، وعد بآق مناعتهم الخاحدون هؤلاء ديوكي - ٦٨
مضموما.بدق عل يد.ل ما منها يقع ولر ملما، من ولأباتا لما، قيلث ومزاعم هلمقة 

الدينالرل 'قدست، التي السابقة الأمم أحوال ق تاملوا الخاحدين: لهولأم الرسول— آبما قل— — ٦٩
إلمآلهم وكان ممزق، كل اف تزقهم لقد لرسلهم. المكدب؛ن •مولأء حل ما وانفلروا لهم، المحح دد.موا 

هلأكوبوار•

سبيلل يعانيه ما حلال من ا-بمآش، رباطة يوعي ق ويلقي نسه، قليج عل سحانه اض ويربط — ٧• 
مجق تكن ولا ايلاخ، ءليلث، فإب قومكه، من الكل.يين هؤلاء عل حثراُت، نفثالئ، ئدم، فلا دعوته، 

عليهم•ناصرك افه فاد وافتراء، مكر من للئ، يكيدونه ما __-، صدرك؛ صه يضيق 

-t.A



النملصورة 

والتهكم،الحرية تتضمن أساليب من ا-بماحدون، هؤلاء يستخدمه عئا بالخدث الايات وعمي — ١٧ 
علكان إن الرتقب، الوعيد هدا وقت تعيثن ؤيطلبون العياب، من رسولهم به يعدهم ما يشعدون فهم 

شزبوقومه.

ئدبكم، إ-حاؤلته ويستعجلون به، ثوعدون الذي اض وعيد يكون أرجوأن ت الرصول، أ-را لهم قل — ٧٢
•بدر موقعة ق ينتظرهم الغ.ي الصثر إل إثارة هدا وق منكم• ودنا أجله، اقترب 

والأتاطاُتؤ:الفوائد 

فيه،ووقوعهم حم، الشك إحاٍلة عل للدلالة ه ؤنلمحإفيس،بما j بالثيرب التمثر - ١ 
ودوامه.الخبر ساتر عل للا-لأاة ه الاسمية يالخملة التعبير أن كيا 

والأرخى.موات الق ثيء بكل النه أحاؤل ٢" 
الفضل.حدا الخحود أكثرهم طبيعة ولكن عثليم، قفل الناس عل ف ٣- 
•الحث، منع عن اّّ أصمه مذ اف دعوة بمقل لا ٤— 

للدلالةمبالغة مثال العمى من وهومعل عم، مي ه.' راؤع-ثون (؛ ٦٦)الأية ز عاشور ابن قال ٠— 
بالعمىاليعس، عن خلالهم فشبه بالأعمى، العالم وعائم يالعمى، العلم عدم وهوتشبيه العمى، ثئ*ه عف 

(.a٢٣/ألتحريروالتتؤيرت ) ٠٠بالحومحى العقول تشبيه عل الهللوب، إل الأهتال•١ء دم عل 

بالوصيةخاصة صاية له جعل تعال النه لأف به؛ الاهتمام عف دليل ااقل،ا ؛ هتذد حكم كل ٦— 
١(. ٦٩٦! ابن الشح ضر >انظر: بإبلاغه. 

•صيده متابعة عن ألاثعيقه يبغي المخالفة وهدم الناس. عناكه فقد عليه محت، ما الداعية بدل إذا ٧— 

.<  ٩٦٣ A/ الموز الدر انئلر: ) لكم. اقترب أي؛ باللام يتعدى يعل معنى صمن فيالآيةرآما(ؤددئه ٨" 

-٢.٩
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و؟ؤازئيشوعامزينئي؟آذعهثاإىميقثوو نؤ 
ع،بؤ،بمص ي؛ن فىآلت-اءحمحلإءتو(إلأيىكش، أو؟ةابج( ^ثابملؤق 

يمميقممح، إف '؛و^' شؤينس ؤينمة لتدى ج^؟وإقمحو عثتلفؤيى- مه عن؛ ١^^، أ^كر إتميءيل 
شأشإصلك(^،آكن.إئلث،لأسيعآصهأتلمز. نثز\دتير ؛٥؛^^ 
يؤبنءلأس شيع إن عتقهن ص (يقي منيتم( ؤتاأنته ?0؟ هموئلنيغثآ إد١ ١^!^؛ ؤتأ\نحأ 

الشمرٍ.

بببوعيد0؛ وتتفيد عقوبته، تاحير قومك عل كتب قد " اش رسول يا ~ ربك كان إدا " ٧٣

إةقحة• ق يكونون إنما اش نقمة فيه ناحر وقت وكل فضله. من ذلك قاف لك، وتكدسهم إعراصهم 
عليهم'فشلنا جاحدون أكثرهم ولكي يشكروه، أن منهم تتوجّأا متعددة اممه نٌم 

والأفعال،.الأهوال، من تفلهرونه وما صا.وؤمحم، نحمي ما بكل لعليم ~ الرسول، أبما — ريلشر ؤإى — ٤٧ 
نحاهيكيد.ونه ما دموبعلم وعلانيتهم، رايرمم عل شق سبحانه فإثه شيئا الكديرن هؤلاء أصمر فان 

الومتين.

وقدثيء، هملؤه عن بمرب فلا والأرض، الساء ل انماد عن عاب ما يكل عال؛ سحانه وافه — ٧٥
له؟الضروب، أجله ئيل العياب، من شيئا هولأم يستعجل فكيف لديه، الكتاب، أم ق ذللث، تفصيل أويع 

اليتم،الحث، اليان إمراثيل لمي يمح، افه، من ولحي ~ الرسول، أجا عقك- الزو الت5ت1با هذا إن - ٧٦
•فرقهم فيه احتلمت، ما أكثر ق الصواب، إل وتردهم تحريقه، ق وحثطوا إحماءه، أرادوا 

لمنمهداة رحة وهوكيلك به، للمؤلسان فهوهدى متعددة، مقاصد امتوصت، القرش هدا إن — ٧٧

به.الغتمعون لأمم باليمقر؛ الومتغ، وحصى والاحرة، الدنيا ق الفوز فنالوا نوره، اتبعوا 
عقائدها،ق احتلفت، التي الفرق، يغ، ويقفي الحلاثق، ب؛ن يفصل يوم ربلتخ إى الرسول،، أيها — ٧٨

وهوالعزيزفيه، صل الذي اليء ؤيعاقي، المراحل، مواء انتهج الذي المن وتجازي الحق، بقوله نحكم 
عباده.بأحوال، العليم نتقامه، اق 

دئموصأمورك، حميع ي عليه تعتمي• أن فعليك يمخمح،، هوالن'ي ~ الله رسول، يا - ريلثا كان فإذا - ٧٩
•الواضح الحؤر من ومم،كئث، الأمانة، وثلئئ، الرسالة، أدنت، قد فإنلئ، إليه، أمنك 

-٢



'ود؛المو

ل(موتى فهم هدرات، من اش منحهم يا يضعوا م لأع،م دعوتلث،؛ عن المشركون أعرض -كد ٨٠
دئؤبتثهمبما• الاهتداء عن أساعهم صفوا قد صم ومم العزيز، القرآن لايات وقلموحم عقولهم يمتحوا 

عنهم.السمع حاثة انتفاء ق أبعت. من.برين 
عنوبمائرهم أبمارمم عمثش ااز"ين العني الحي إل ي بمي• أن اش— رسول يا تْليع— تولن — ١٨ 

التجسونفهم ليتسيم، السياق يأق ذلك، خلاف عل هم من معرفة الثاْع لكن ؤإذا به. الإيان 
للدعوْ.

والأتاطات:الفوائد 

فيه.اختلفوا فيها الصواب إل إسرائيل ض شامريزد بيال الكريم الأرTن ز — ١ 

للداعيةفيسغي ذآثرْ، من .ة ءائاللا ما ذس من لآ0 بموإّراتيل؛ ب احتلم،  ١٠جيع اف مص لر ٢" 
اللازم.المهم عل يقتصر أن 

شكلا الن.ى الواضح الخؤر عل أيه وأخبرْ عليه، ياكوؤل رسوله تعال افه ارأمر ت أبوحيان هال ٣— 
عنذله«.ولا بمصره فانه باق، يثق أن له نحى الخق عل لكن ثن أل عل دليل وفته للتوكل. وهولكلتعلميل قيه، 

(.U٩٦/الحٍط )المم 

انتفاءق ويالصم العقلاء، به يتمع الذي العاي إدراك انتفاء ل بالٌنى ُُسبجم,ا عاشور■ ابن، قال ~ ٤ 
اإملأل(<ا.وطريق الهدى طريق ب؛ن التمييز انتفاء ل بالعتي ثالثا وسمحوا الكلام، بلاغت إدراك 

(.٣٦داضم:ح/ )التحرير 

^^٠(الأية حتام أف ح؛ز، ي الدين، يوم إن( الإيان زؤب ليشمل، ه وبجين اكمد؛الضائع جاء ~ ٠ 
راسخاالإسلام غدا آمنوا إذا فهم والبات، الدوام ل؛فيت■ الاسمية؛ ابملة نق عل جاء ه مسلممؤيى 

فيهم■



المملصورة 

ؤ؟هئبماثتنألأمحمح0 دآثه عإيمقصتآلم ؤؤأناانؤإأئقنل( 
هجآءوةلدضثم%هبجقبمؤث شادهم 

^1زأدهلملأظم0أمادآئم وينِمحيهثواةاءلم1 
•المسهر 

أفمحقلمهم الش الداثئ دمي الساعة، علامات من كيدي علامه لهم أظهرنا وعيدتا بمم حل يإذا " ٨٢
اف.ايات ق والشك الإعراصن عل يأبدا الناس 
كانءس ورؤأساؤهم، الضلال أثمة ومم الطغاة، من زمرة تقص الذي الخشر محمد— يا واذكر— — ٨٣

العذاب،أهوال ماسون ءس الأول ١^■^، ق ربم يدي بض فبمئلون اف، لهمع وتجرم بإعراصه تجامر 
مه؛ن•موقف و آحرمم، عل محئردأللم مذقتون، والزجر مثلماماوهوالخزي فيثلمون 
شأمحمما ت العصيب اليوم ل ير العالموال ليواجهوا أقوامهم؛ االكليون الطغاة هؤلاء ويقدم — ٨٤
الذي ١٠أم وأعرضتم، فكدبتم ثعوها، ل؛ وأنتم وحدانيته، وإثيات قدرته، لبيان ثبا دكنئكم الي افه بايات 

المديدة؟حياتكم ق تعملونه كنتم 
العياب؛كلمة عليهم حمت ّؤاعه الرهيب، الموقف هذا ق تلاحقهم العذاب أهوال وهاهي — ٨٥
لريستحقونه، ما وقاهم وقد ريه، تكذيب س ذلك نح وما ؛خالقهم، الشزك س اقترذو0 ما بسبب 

مبجتحن•فوجوا أويعتذروا، ينكروا أن عل قاليين يكونوا 

والأستنباطات،تالقوائد 

الباطل.أمل تثاغت! للعادة حارقة آيات اهة انيدي ب؛ن افه ؛مٍج — ١ 
الخم.ق هي كا الثوء، ق الإمامة عفنم إل يشير وهلمءا الحاب، يوم قومهم يقدمون الضلال أتمة — ٢ 
القيامة،يوم ينطقون لا الكفار أى ظاهرْ ه ئهت؛لأتطتويى ؤ تعال! *قوله اكنقيهليت الشيخ قال — ٣ 

القيامةأن هذا عن ابواب وس وبعتذرون• القيامة يوم يتملقون أئبمم اُله كتاب من أحر ايات بيت اثه >ع 
فيه«.لهم فائدة لا بيا خاص يم المثبتج ئطمهم وأن سهلقون، لا بعضها وق سهلقون، بعضها قفي مواطن، 

(.٤٨٨ا•/)امحواءالمان: 

به.الإحاؤلة دون الثيء عل الخكم ق للتعجل دم الايات وق به، اككذيث، أسباب من بالخق ا-بمهل — ٤ 

٢١٢-



النملمحورة 

نبجمو؟ جهمحذ ^^ثيؤىفيدمحلآم»لإوهم مد آيل جثئا ى نتتقأ أؤ 
ؤيىأأ.ر داتممة آم؛ وكل سثثاءآهم ش إلا ؤ(آيؤ؛و، لثن ^،٢^>^، ^;- ٢١۵١٢^،يثع 

شءأدذىَثل وهم،دسساكطبصحآشآكئ ، J^wا-لبادمحس، 
آلنارهلي ؤحممهم ظثذ ألتقؤ -ثاء أجآؤتن ءامنؤف ثد؛عذ مغ ين همهم "ثقديما ملئ' ,آلمسئ 

ص:آئيىمحءانمحذ
صلهمتي كنسؤء بموى لإقا آهتدئ ثن اهؤإآة أثؤأ ثأن يةآ3ثن؛يذو؛'ؤ؟ ئة؛'محن محيتت ّيىو 

خ؛نفيظاتأؤ0أؤآهننهمجاؤ قتحةأئي^هملؤدثأ 
التمثر!

التيالثاهد من ألموْ ما عليها يتول لثلأ وأقثدمم؛ ا،لكدب؛ن عقول الكريمة الايات محاق —  ٨٦
أنأجدرهم ف،ا دقيق. يخنبان ومحربما مندعيا ل يفكرون لا فآصحوا يوم، كل أعيتهم أمام تتكرر 

كونالللتاس ليتحقن الليل افه جعل دفيها والتهادإإ الليل اختلاف آية أمام شركهم عن يرعووا 
التكررةالأية هذه ألت الدروب. والخركة للانتشار أدعى وذلك مضيئآ، النهار وجعل والهدوء، 
نعءائ4؟وجليل وقدرته، باق للإي،ان مدعاة زالكون ايثوثة ونذuئرها 

السمواتق س فكل المع، شخة بالمرن الكلف الملك يش^ يوم كذلك ~ افه رسول يا ~ واذكر — ٨٧
الاصهلرابهدا من الأمان ومنحه اض، أكرمه من إلا ورأوا، ممعوا ما هول من وجلين يرتعدون والأرصن 

ذممن.رم إل ممدون وكل والملائكة. والأنماء الاثلوالكون،كاكهداء 
أيهاْع ّاكتة، رامحسة ثايتة فتظنها الخيال، شوامخ الصور شحة عقب ~ الرسول أيها ~ وترى " ٨٨

وقدةيسرع الرياح، تدفعه إذ الثأحاب الظاهرة هده ق سبه وهي أماكنها، عن فترول حثيثا، سيرأ تسثر 
ثيءكل أحسن الذي سحانه اش إيه العأصت<؟ الكوي النظام هدا أبيع الذي فئن أجر١ث٥' نحلتحك 

عليه.محانيكم وسوف تفعلونه، يا علتم لهو تقديرآ، وقدره حلقه 
منهدمه ما إلا أحدآ يتي لا الُصيب الموقف هذا وؤ، رببمم• إل ممدون الخلائق هم ها " ٩٠" ٨٩

سعدمحلصا التوحيد يلكلبمة ربه إل حاء همتن الأسقياء، ومنهم عداء، الفمنهم الدنيا، حياته ق عمل 
المعبمرثيم ولا الصالح، العمل من قدمه ما أمثال عشرة يتضاعف الذي الٌظيم، الثواب من له أعد بط 

يملسإإذ والمهانة، الذل من تمحزية مشاهد ق فهم الأشقياء وأما وأهواله. مش-اهده من امئون لأمم الأكبر؛ 

-٢١٣-



الثملمحورة 

فقدا-بمحتم؛ ديكان إق سافلن أسفل بيا يمدما ما أول هي الوجوه لأ0 الأرض؛ إل وجوههم ظام 
التقدمة.جرائمكم حماد إلا جراء لاثنقون إيكم فيوبمون• الهوى، اتيلع عل حرمة قبل من كانت 

الذيمكة رب وهو شيئا، يه أشرك ولا وحده، يالعيادة أحصه أن رب أمرق الرصول• أيها قل " ٩١

هذاول شجر• مها بمضي ولا صيد، فيها ماد ولا دم، فيها بممالث، فلا آما، ؟ ٥۶تكون أن قض 
كانؤإذا فيها• بالحالن يصر أو صلاحها، عنالف، ما البلدة هذه ق ثذحل فلا كعال التحريم 
ثيءكل رب، فهو عليها، مل،كه يقتصر فلا احتراس؛ وهو ثيء• كل له فال البلدة، هذه رب، هو سبحاته 
•لأمره النقادين الخلصن له، الموحدين من يبض أن رسوله اف وقدأمز ومليكه، 

فإفافٌ بنور اهتدى فض ث-ئياوأومبشرا• فيه، با فابلغهم الناس، عل القرآن أتلو أن ري أمرن، كا " ٩٢
أبماله فقل برمله، ب وكي• هوام، آثر ومن المستقيم• المجراؤد لوك ومالنفس، يطمأتيتة إليه يعود ذللئ، 
أحدآ.أهدي أن أمللث، ولا اكاس، لإنذار الرسل من محكم باء من لبثه أنا إنا الرسول: 

والاحرة،الدنيا ز علنا أنعمها التي العديدة يآلائه اف عل العفليم الخاء الرسول: أبما وقل " ٩٣
ويتبع،إحكامها، عل قدرته ومهون به، بلقتكم ما عل دلالتها فتعرفون الدنيا، ل آياته ئزوذ وسوف، 

بغافلويس عليكم، شهيد ربلث، إل والإذعان• الإيان منكم يمل لن ولكن الوت«، معاينة عند الخى لكم 
المكدبين.عمل عن 

والامتشاطائ:،؛الفوائد 

•الأكم الفنع من فآمنهم حلقه، من طاتفة اممه امتشى ١" 
تقدير.أحن فثد>ر. حلقه، اثءاء كل ه افه أتقن ٢" 

الخملةلمضمون موثد فهومصدر لفظه، من مضمر فعل عامله مطلق مفعول قوله: ٣" 
١(• • الحطU/ البحر )انفلر: ١ تليها التي 

•ؤيقرعون يوبخون إذ هونفي، ما ومنه هو؛ا"يى، ما قمته المار، أهل عذاب يتعدد " ٤ 
ءالمييقل فلم البلدة، >، محر وم عف»اف«، جائيا' ه الوصول الأمم حاء ٩( الأية)١ ل - ه 

عجلوافقد بضلالهم، المعريض ومن عليهم، بالتممة المدكبمر س ذللث، يتضشه لما وذلك اف«، حرمها 
(.a٠٦/واكوير: رالتحرير ومزية• فضلا البلدة محيسج، لر أصناما 
الماءول هم أنفل عباده النه سيرٍبرا ودلألأيت، يراهان عن متقلأ إخبار ( ٩٣)الأية ل ٦" 

سل(عكا م لا هك افه وهوأة مشلأآخر إخبار وفيها الحي• عل تدلهم معرفة فيعرقوما والأرض، 
•تقبل أوالأوالحاصر الماضي ل مواء عباده 



القصهسسورة 

مكية.النزول: 

القاصد:

•الكريم القرآن إعجاز سان ~ ١ 

فرعون.مالك وزوال ^^؛، ١١موص نثاة ق التفصيل ٢— 

*ؤلها رمحالمكية الأمم ومصثر الرسل، بعثة ر اض سنة بيان ماس 

وقدرته.تعال، اف وحدانية أدلة — ٤ 

ونسيته.أو، الني الية ت~ ْ 

'م ءم ٠ م مِ 

لمؤمألحق دؤرعوذك> موّوا با ■ين ٠٤٧٠ثثؤأ ؛؛0؟ ١^٧ غك ؛؛0؟ لءِ حؤ 
س،ئاضيملمدتيلذاءمحإ

٢^^٧ق آستعسمفؤأ علآةذبذك> قثن وزيدأف أئ^؟ منأدثد؛ن كرت< 
محبمؤدثثادسن يهتك يبة ف،آلآذصُ، لم ^^٦ ١٥الؤئتك ئتعلهم آسه يبمتملهم 

٥"^نهمثاءذامأبجدنحك> 
اكمسجرت

القرش.إعجاز من وأما البقرة، سورة أول الخروف هذه دلألأيت، عل الكلام سق ه تت طؤ ١— 
واصحايته،بينان آيايت، يتضمن عفليم ذوشأن الله— رسول يا إايك~ أوحينا٠ الذي القرآن ذلك " "٢ 

ّبه وعمل برم، ثن. لمى والأحرة الدنيا ق ان الإنسعادة فيها 

أحداُث،،من فرعون والطاغية موسى جرى؛غ، بجا يتمل محمد، يا عاليلثا نقرؤ0 أحميته، له حم ثمة ٣" 

ويثثسث،وءالا، إي،انا ليزدادوا الومن؛ن؛ من السليم ذووالفهم يعتمده بأن جدير ؤشن، صد3، وموحم 
قوادهم.

أرادالذي فرعون اقرفه ما بتأكيد وبدأيته الحق، الخم حول التقدم الإجال الآيات، سرعسث، — ٤ 
أغرىوى. الأحرى، القزث، منها قرمة كل يعادى متناحرة، قزما بلده أهل وجعل والتجم، العفلمة ه لتف

٠-



القصهسصورة 

لهواه،وسننهم لضت4، ؤيثحرهم إمراتيل، ض محقر ومض عليه، ثأقهم ليآثى والبغمام؛ العداوة سها 
الإناثبسقي، كان كا عليه، حطر فيهم يكون لا حش الدكور؛ من إسرائيل بض مواليد دح عل يعزم 

الأرض.ق أهدوا الدين من الطاغية هذا إل والامتهان. للخدمة 

مصرأرض ق فرعون أحاطهم الدين عل سعم أن نريد ~ والقدرة العظمة من لط ،٧ - ونحن ٠- 
منثحرجهم عليهم، ئممصل أن نريد كا والهوان، الخزي أشكال، من يذيقهم فكان واسملاثه، يظلمه 

قذلك وقدبلغوا والخثر. الهدى ل 7بمم يقتدي أسوة فيصيروا وقوة، كيان لهم ليكوي والدل،؛ العبودية أنر 
الواسع.النفوذ وثتخهم مصر، مللثح افه أورثهم إذ متلاحقة، أزمة 

أمامصر• أرض عل ملكهم ئرّي اض الأساي، وميثة سلهلتهم، تثبيت عف وغدنا واشتمل ٦— 
منالقادم الخطر مثول، ؛أعينهم ينون فوف بأمرهما، يأتمر الذي والخيس هامان ووزيرْ فرعون الهلاغية 

منالرغم عل سبحانه، به ئكمل  ١٠تحميق، له هثأاش الذي الولود، يدي عف منه عنافون كانوا الذي الممد 
لإرادته؟ومحئقا أمره، عف غالبآ اف أليس فرعون. قصور 'قم، ز نشأوترش الولود هذا أن 

والامساطامت،:القوائد 

■افّ إل الدعوْ وسائل من مهمة وسيلة القرآل القصص ~ ١ 
•الوء عاتبة دمع ق شيثا صه يئن ل( وعلوملعون سحانه، وحده ض العلوالحق ٢— 
أفإسرائل( بتي ءل< به افه أنعم ما جلة من مدا لأل عليه؛ افه نعمة من الأرض ي الإنسان جك،ن ٣- 
الأرض-j، تفهم 

والسيادة.ليريادة مؤهلة فهي تعال ض العبودية حققت، إذا فإقها الضعفخ هن الأمة بلغت، مهإ — ٤ 

.٢



المحمىسورة 

ؤلمأكيه عقه ^داحقت ني؛ء1تآةأرتيع؛ه محِ أدح؛-ناإق وؤ 
لهترعدةءادءدءوذك<بمظن ^^دك'ه'ْأهثهت 

ثُؤثذى ؤ •c؛j< همت فتءوركق« آتتأت 'أئ^؟محءالت "غنطميى د=قاذوإ ؤينؤدما ؤبمثنى همءوذكت< 
همعآإنهمشح ^ ؤاد ؤأصبح أهأ لاتثعثينجك محليامحبمم دقخده> يتمعناأؤ أن، ئثى مثلؤي 

محمحهءمحْالت ?٠ يقآلتكنهى لقؤرتق> هنهثثا أكربمثثاخمخ هءPX قثعءسح ًكادئ، 
قثثيىمحيي 

ؤث؛*عتنهظ دمث ثموءَقآ إق همددئنث اؤأ كيمذك< لهُ ؤئت؛ لا؛==ظلم يآكئالإيثُ يت أهل عق 
^مح.ىجأعس

محثت؛وآ.ه
■الفس،رء 

اعتداءمن عليه أمه وحافت إمراتيل، ليتي اطه يريدْ ْا لتحقيق ّجيآ ّيكون الذي المش محلي ٧"" 
لتقوىJنصئه فمصت إليه، ئوجهته يميتا قوادها ل أوي ما اش فآلهمها أمرها، ق وحارت فرعون، ربانية 
وئودعهوعاء، له محهر أن لها افه وحي فمذ وليدها يداهم بالخطر أحئث فإذا العيون، عن وتحيه بئئه، 

وّوفإليها، ورده بحفظه يتكمل ّيحاته وافه فراقه، عل نحرن ولا الهلاك، عليه نحاف وألا التيل، "ير 
افه.رسل من بجعله 

قدريمقق ْا نجاته ل ليكون به؛ رأفه الماء ّهني يطفوعل الدي الوعاء هدا فرعون أعوان وانتشل ٨" 
ومصدرلدينه، خالفا لكيا؛رها، عدوآ سيكون لأيه فرعون؛ دولة روال ق سببا الوليد يغدوهدا فسوف اطه، 
ارتكبوهما عل لهم عقابا الشئ الصير يستحمون كانوا يتيعهط ومذ هامان وونيرْ فرعون إئ له٠ ?^^٠ هم 
إسرائيل-لبتي وظلمهم والأيام، الشرك من 

إسرائلبمي ذكور من أمثاله وكان وامرأته، فرعون يدي متن ووصعوْ الوليد، الأعواد خمل ٩" 
وهوطلتها، تعلل ومصمتت، قليها، ق محبته اطه وألقى اسيا، له فرهمّت، فرعون• قرر م للقتل، يتمصون 

العنفتقؤ وله، لها سرور مصدر يكون أن أملها عن فعبرت لديه، مترلة لها وكان قتله، عن روجها صرف 
عنعاب وقد الولد- بمنرلة لتا ؤيكون معه، رجونا 'كتمنا ؤ ترض إدا الوليد وهدا إليه- القلب ويميل به، 

الوليد.هدا يدي عف يكون صوف وطغيابجم دوليهم روال أة س الله أرائه ما هؤلاء علم 

!٧٠



القصعسسورة 

الفرعوزرٍ(،البلاط ق وقوعه بعد مص>ر0 عل حانقة فهي قيها، عل جثم قم فا موسى أم وباتت، " ١٠
وتكشفأمرها، تفضح أن ئازتغ وقد كياما، عاليها مالك، الدي ابنها ذم عير قيء كل من قالتها وقنع 

مترلةلتحرر قوادها فاطمأن حبمرْ، إظهار من فعصمها قالبها، وس فقد افه، هدر لولا مكنوثما عن 
اف.بوعد اثندقين 

حبره،ق وتنظر عليه، الدالة والعلامايت، اثاره أن منها وطلبته لأخته، موسى أم وهرعت، ~ ١ ١ 

•مم—، عن ترقبه أخته أى أحد يقعر ولر بعد، مكان من به وحدمت، إليه، يصرها فانتهى اليم، يلقيه وأين 
منهلهكنخ الأكبر، الطاغية من الأماذ له افه كتي، أن بعد فرعون بيتؤ 'قتم، ل الولود هاهو — ١ ٢ 

يلقمهمى عف حاد بحث من بد فلا القوم، فواد ف، منزلته اممه وم،كرر امرأة، ثدي لأيقيل فالرصح رصاعته، 
محتلأهل( ؛معرفتها - اض،ء "قشف يئ ا-نذرة ومي - إليهم فتشتر أخته، إل الحث، وينتهي ثدبما. 

معه.ق مصرون فلا راسخ، سجاياهم ق وذلك، ؤإرصاعه، يجمظه يتعهدون 

ؤيغمرهاحصنها، ق فيهنأ أمه، يدي الرصح؛غ، هو فها يتخثم،، لا الذي افه وعد ؤيتحقق -  ١٣
وعزةدرس الألا'-ث، ولأول لها وليكون الخاطر، وانشغال، القلق صرومت، من صزمؤ أي ويغيجط باغ، سرور 

بمففلونولا قدره، يعلمون لا — سبأحاته — له الخالف؛ن حل أن بيد لقضائه. راد ولا أمره، ؛١^ اش ؛أ0 
0نرلته.

الحكمةفيمتحه افه، ء؛ن عف ويرض بنثه، وسلامة قوته، ك،ال( ؤيباغ ؛؛، ٥٤١١موصى عود ويقتد — ١ ٤ 
نجرياممه، بوعد صدمت، الص وأمه موسى به حارينا الذي الحناء هدا ومثل القؤيم. واللوك والعلم 

سبحانه،لربمم استجابوا الدين اك<هكةن الحنين 

والأسساءلات1الفوائد 

صاحهاقرخ إذا العن أ0 وذللت، البيد، وهو المن، من هأ»ما'خوذ تعالتؤَقآدثئيم؛!نهَا قوله - ١ 
(.٥٩•اكونU/ )الدر حاثأ«. كان حرن ؤإذا ياردأ، أي؛ قارآ، دمعها كان 

الفقهاف *أتام محاهد: قال، والعلم. والحكمة واصتواءه الحسم صحة يستلزم بالرسالة التكليف، ٢— 
(.١٣٥ ; ١٧)الضراب اليوة«. قبل والعلم والعقل 

يريده•ما لتحقيق الأّثامحب، وهوالذيث؛ى لامحالة، كائن افه قد.رْ ما ٣" 
هذاأف يعلموا لر وقومه وفرءو,ن التقبل، يعلم لا فائه العتووالاستكبار ز ؛1^ مهياالإنسان — ٤ 

وحرنا.لهم عدوا سيكون الهلفل 

ايواديثه.نزول، عند ولأس،ا أحواله، كل ق اممه إل مفتقر المرء ٠— 



القصمىسورة 

ؤهتداٍعىحيجوغ من هتذا يهتنلأيا قها محي آهلها ين عملؤ حنن يمك المدية دحل ؤؤ 
السيطثنضل همن هذ١ قال عفي قممي ءكزْدموّئ عدؤهمم من لدى ١ يمل م سعيه من لبيمحا ١ عدؤ؛محءفاستقثثه 

٠٠٤١  )Al-إكه, صيىةسمز ظتت او؟هالرتإؤ، عدومضل؛Tاوأآؤمثِ ئرالعمق لثعمنلم
ئ\داآليى-ءإُنايمثب آلمدتؤ ؤ< أأو^أهأصح للمعجرم؛أت ظهخذ آكيى ثوثنن بماأنمت لب مال 

عيرمو اقرى يييى آن آر\د أن ملنا تبن لغؤكا لئك مؤسئ لمم ثال ته>رحمحء دبالأسى اٌدتم^رهء 

همتاحأأقؤوأ جمايإ كؤق أن تلأنيآ,إن نفثا منتن أن ١رث ئا لهما 
بكغئمررّن ألم_لأ يتثدّءة قال يسئ أش1اآلمدينؤ تن مححل 'أو^؟وحاء *ىكعيئ تمن آن 

هو؟ ربي،غني ل، ١٠ثؤايممب 'ه'-ثزح؛ثنا- ؛زأشجؤى إمحا ة-ثج ِيقثأذق 
•الفر 

خيفة،قومه من أوجس أن بعد منثخضآ، فرعون مدن من مدينة — النبوة قيل موس— ودخل — ١ ٥ 
منالأول يتخاصمان، رجلين ضائق، حركتهم، من عنلو يكاد والهلريق للقوم، راحة ونتح الومت، وكان 
بينالخمومة لت، واشتد معاداة. ا-بم،اعت؛ن بين وكان المنط، فرعون قوم من وال؛ازر، إسراتيل،  ٠٦٠٢؛قومه 

صرتهأن إلا موس من كان ما اكطي، عل نمه أن مرس من يطلب أن الإّراتيإق ليع ئ ايرجلن، 
قال:الأمر، إليه انتهى ما موس رأى فلمأ متله. يرد ولر خطأ، القبطي مقاتل فأصاب، يده، أصاح بجش، 

لهممضل العداوة، واضح آدم عدولض وهو وونومته، الشيطان ّرغ بن به فت الذي التمرن، هذا 
التقيم.الصراط عن 

اقائلأيه ه؛ نفظالم ها بأثه يدعوربه ومص منه، بار الدي الخهلآ قتل عل أي،اثدم موس "ندم ١ ٦ 
حم.الرحمة وامحع عباده، ذنوب يغفر اق لأن رقنه؛ له اق غفر وقد جامح- غممت، مع 

والمبرة،والحكمة العلم من آلائلث، من عل أندنث، ما بب، باللهم ت دعائه ل موص ومضى " ١٧
للحقمتتمرأ أكون وسوف الخور، أهل من للغللمة مظاهرا ثرأ نم أكون فلن الحقائق، لدي فتميزلم، 

وأهانم٠

الطالةمن خانقا وكان — بعد يتتشر ب والخبر المتطبيي— ممثل شهد الدي الكان موسى غادر " ١٨
صاحبهيصادف به وإذا خطاه، محث، ومضى والاختفاء، للهروب متحئزأ شأنه، ز يقال ما مرهبا بدمه، 

تموس له فقال، معه. يكون أن إليه فطلب< ثان، ئطي ْع وهوينقاجر بالأمس، أعانه الذي الإمرائيل 
الخصومة.واضح القدير، سيئ لفلال إنلئ، 

-٢١٩-



القصعسمحورة 

ويبدووالإسرائيل، موسى عليه ما نحالف، ملة هوعل الذي القبطي، يقرب أن عف موسى عزم " ١٩
بالأمس،أ نفقثك كإ تقنيتي أن انوي موسى يا موبخات القبْلي له فقال، وجوره، القبطي ظلم رجح اله 

الخصت؛ن؟بين الإصلاح ولاتريد ئنلثها، التي الأول -لريمتلث، وتعود تضربالأحرين، بدلك وأتت 
موسى،ؤ يعرفالديتة ، أطرافهن ارياع صاحة إل إسرائيل رحل مرعا أمل الأئتاء هذه وق — ٢٠

أنإليه أثار ئم قتله، ق يتشاورون والقوم فرعون، دولة ق مكشوفا باتر أمتْ أة وبلغه له، وهوناصح 
له.ناصح عليه، وهومئمق السرعة، جناح عف المدينة هذه من جمج 

يدركهلئلا شديد، فنع ق وهو بمسه، فازا فرعون مدينة وغائر الناصح، برأي موص أحذ - ٢١
الز.ينوقومه فرعون من يئقده وأن حطام، يثئ.د أن افه ودعا لكها، يحهه موس يمن ول؛ القوم، 

حهلآ.قتل عن قصاصا أرادواقتله 
والاّحياطات:اكوائد 

فيهيفيد لا ما أما فيه، يفيد بط مشروط لكنه بالمخلوق، الاستغاثة جواز ^ سعتي  ١٠ؤ ت قوله ق — ١ 
١(. ٧٩أ/ ء؛ءمين ابن الشيخ ضد )انظر: محوز. فلا 

منالعادة؛الوُت، حريتط وما بكفه، صربه ؤإنيا بالة، يطعنه 1ا فائه حطأ؛ كان للرجل موسى قئل ٢" 
ثثيهلأجل للكافر موص ؤ'كر أن صوا من هعمج مؤمتا، كان بموسى اّتغايث، والدي الضري،. هدا 

)اظر:-مالأساءصيصبمبم(.لالضرذللث،. وعدوانه، 

أحواله-كل ومح، الشدائد، j ربه إل يلجأ المؤمن ٣- 
الناسِ_ح.والممؤف٠ الحدر ويستلزم الإنسان، فطرة من الأحرين بطش من ، الخوف— ٤ 

٢٢



المحمىصورة 

منيكيماء ؤتثامحيي 'و؟ آلكنمل •؛ ١٢يهيبف آن عشرؤتن> قال، تنءى ظمآء أثاشبمت ؤؤ 
اللتا  ١٠ما هال ئدؤدان آتمآشئن هميهم د ين ؤمححثد يسموي؛ك> لكثاير٠ ٢ ينكت أثة عثو محل 

مة،إئاهلسادممراذيتا

لجرأء^لأيدعؤك ش الكح ضتوحمعائسىلكآضءتيساوقالغ ار4ثإد 
'/^^٠آلْلنليثن هنن ثحى قصتا ثاللأ•ةئم٠ اكاءْ>ةسظ!هآكبص 

أدكحلك.■أن آله دإيآ  ١٥آلايثن آلمؤئ تئجتت آس—حترمن للي■ آسقمع هماكأي  ١٠

 vآلآ-؛صلونأيما يئتلك^ .يف هك ثال منثآلم؛ثدمين آش مكاء آن علتاكئستآبمدفيت

الممثرت

علحريصا وكان فرعون، مالطان يشملها لا بلاد وهي مدين، بلاد إل يتوجه أن موسى افه ألهم — ٢٢
الأمن.الطريق إل ربه يرثدْ أن وهويأمل باق، صلته دوام 

الذيا،لكاق حيث، اناء، مورد يقصد أن عادة الغرم، وينام، مدين، بلاد إل موسى ويصل — ٢٣
أطرافق التغير وأمعن يتزاحمون، وهم للثقيا الماء عل الواردين ا"بءاءة ْوّى "نظ الناس- فيه بجتمع 
الماء.ورود عن أتعامهإ ان تحبامرّأتين شحظ ١^^، 

جوام،فكان شأيبيإ. عن أله،ا ري.تهيا يمترب، أن مروءئه ودئتته الفهلرة، مظن موسى نقص ق تحركت، 
شيخاأبا لهإ بآل وأصافتا ^١؛^،. يمؤغ حش تتقدما ولن الرعاء، زحام وئث، ١^٥^٠ 'قرهتا أمها الرأتع، 

ءالماء ورود عل يقوى لا تميرآ 
للممرآتين.فثمى السفر، من هوعلميه الذي الإعياء من الرغم عف الثمنا مورد موّى اقتحم -  ٢٤

يوامتحمر ربه إل وئوجه المكان، ق المتورعة الشجبمرايت، قلل بمريخ أن إل ه نفنالت، مغ أن ويعد 
وجؤعغم.ية من هوفيه ما يلائم ما دلّل العون، صروب إل بافتقارْ وأقر إليه، أنداها التي الألأء حاطره 

محفته.بمأوى يأنى أن 
ثعيم،وئف معهى، موسى صنخ علميه وقصتا شنم-،، أبيهيا إل الفتاتان ءاحُت، ما سزعان — ٢ ٥ 

أيإن ت قائلة يتربلها، جم بحياء مقعمه القيا مكان ق إليه فآقلتح المنزل، إل تتدعيه أن ابتتيه إحدى 
المثعي_، لمبادرة موسى استجاب أنالمته. الذي معروفك عف يكافثلث، أن ؤيود إليه، حضررك يْللث، 



القصعسصورة 

بلادق ْا لضيفه محكي موس يمض الرجلان، والض الفتاة• بصحة بنته إل دانطلق محض، قرى هي 
موسى؟دم أهدروا وكيف القتيل، البلإ هع الخمومة بعد الأ-حا-اث مارت وكيف جور، من فرعون 

الفلالين.يد تنالك فلن عدوك؛ من مأمن ق أصثخث، ئعي-اث له فقال 
العاملصمات بأن تراه ما وعللت مومى، بتأجر أن أبيها عل الفتات؛ن إحدى وعرصت " ٢٦

صاحيها.إل الأمانة وأداء حسمه، ق البنية قوة فهويمتللث، فيه، تتوافر المستأجر 
الأمن،إحدى تزومحه ق رعيته عن وعم بالتزض، صيقه وفاح لابنته، الشخ استجاب — ٢٧
زقواعد عل بتاء — مومى إجارة منفعة الهر يكون أن معيب، فهللث، العقد، صياغة ق ذللث، بحا وشرعا 

أؤيدما ت شعيب له وقال نفه، من فهوا من إليها يضيف أن موس عرم فإذ سمحا، ثاف مدة ~ شرعه 
أهلشأن وذللث، ث،. ا-لحانولئن السلوك، حن معلث، أنثي أن أود وإنإ _i،، عنر العقد ق يكون أن 

الصلاح.

الواردتين.المدتين أى ق الخم؛ ه لتفوتره العفن■، تضمنه وما معي—،، عرض عل موص وافق، — ٢٨
عليه.اتفقا  ١٠عل الشاهد هوالرهيب وافه الحؤ، عل منه اعتداء ذللث، ق فليس إحداهما أمض فإذا 

والأّتتباطات،1الفوائد 

المرأة.حق بحففل كلمها الئراغ ختيء عل ل، يل■ وهدا السابقة، الشرائع ق المهر مشروعية ~ ١ 
إمحامحق•أمرفْلرى الرجل، مواجهة ل الأهم، حياء ٢" 
وقالتتفياو، عل القدرة القوة ق لأي والأمانة، القوة فيه يراعى أن ثبي عمل عل قائم كل ٣"" 
والإكٍال.الإتمام ١لأuنة 

الخالة.النفوسى نحرصى التي الشتم من بالعهود لوفاء ا ٤

الخطة.بهذه اليتت لهده عميم جني. بارئة البنت لوئ تتلح فقد للأبتة، الزيج حطة جوار ~ ٥ 

الأجلين،أحد هوق إنها مورالءا.وان قلمتج; فان ؤثلأعدقك<وه: قوله ررق الرءذشرتم،ت قال ٦" 
إنأق ي معناه ءادث،ت حميعا؟ ط العدوان تعاليق معنى فيا العشر، بتتمة وهوالaلالية الأقمر، هو ارا-ى 

أمرتقرير بذللث، أراد اكياي. عل بالزيادة طؤلتث، إن فكذلك عدوانا، كان العشر عل بالزيادة طؤلتثه 
(.؛  T٧٣/ )الكغاف ٠  ١١رأيي إل فموكولة التتمة وأما السواء. عل الأجل؛ن وأف الخيار، 

 -٢'



القممىصررة 

ءامتلأنليآتكثوأإؤآ هال ماط ين->انبآظص ؤبمارباهكءء١ذرت٠١ ثاهْنىموبىآلإبمل قؤ 
ءدتآقهارث>ينصاثؤى?ع' ؤ نامحل 

ئشاكديرك>آفم \G ينثؤتئإفيت> أى ينألثجتؤ فيآئسة آمحتمتي ثنطى'ألراد 
محقي أمل ثنثو، بمقت ه تذبي نك نهآلَةءناآن نثاثا فلنا محاك آؤ ه ?0 

يىجماحلكث- إيدكثث■ موُهمآصنر عيد يى عمج ؤط-؛صبك يدك آم-هق ?0؟ آلإبغ؛دكق إدلك>يى 
هالُرج^؟ ةو؛ةاهمقيرت> ئمحامأ لقه_لم وملإنوء ْتعوبم^- إك ذيمك ين مثيلك^-مهت-ناتي آلتمب 

مىلثَاداهأرس_،إه يى هزآهثتيح كمييث> ؤبى ءو^ُ ^١^^ ^^٢__1 رت,إفي 
هلاثلطتن١ وممتنل شاي ئ عصت ثدثد أاه٠١ل يكنبجيِيح أن لغاق ثثدؤآإؤآ ^؛١ 

أّؤأرهآذعيع1آ أ،تاومتيآبثةت١ ث١ثت٤١ ذ،للإئ 
التفسير؛

علعزمه وصح سنوات، عشر وهي شعيب، ح عليهمإ اتفق اللتين المدتين أكمل مومى أتم " "٢٩
إلوءلاو_، الطور، جاب من تاؤأ طريقه ق أبصر وقد السير، يعد ومفى زوجه، بمحبة ممر إل السفر 

زيأمل مشت،رالة أوجرة طريقه، إل يوجهه نبأ منها يقتبس فقد النار، مده استطالح قليلا؛ يميثوا أن أمله 
ليها•

التيالأرض ثم، الأيمن الوادي طرف من رثه فناداه أبمرها، ئد كان التي نحواكار موص ثثدم - ٠٣ 
وجحالعالمين، رب الله أنا إبير حانق، غير إل أفل موسى يا معينة؛ شجرة من والثياء بالبركة تتميز 

ل.متحرة الخلائق 

حيةإل العصا هانقليت، ربه، رطئلإ_، موسى فامتجاب بيدك. الي العصا هده ألق موسى، يا " ٣١
منإليها يلتفت ولر هاربا، عنها فتول المنع، انتابه جمها مقلم ْع حركتها ؤ، ئتممع رآها ولما تتحرك، 

مكروه.كل من أمان ق لأثك الخوف، مدا عنلمثؤ وانئ موسى، يا أفل، له• قائلا حطابه ربه وناح حوفه• 
أنغير من بيضاء نحدها أحرجها ثم صدرك، إل المئضتة هميصلث، فتحة ق يدك أذحل موس، يا — ٣٢

الرسالةأمر من اكمحوف عن يكفئ أن إليه يطل—، نم غيره. أو مرضى من سوء أي انتابما قد يكون 
ويتجثد.ه نفبمبهل وأن ومعجراتما، 

فرعونوهم نقومهم، ز الكفئ مم؛قن من أمام قاطعتين حجتين أتينك لقد موص يا ربه؛ له ؤيقول 
الخراط.مواء عن خارجين كانوا ُؤلأء  oiئبعه• ومي 

-٢٢٣-



المحمسسورة 

يأحذأن أراد أنه سد زيه، بما كلمه ام الدعوة بأهماء النهوض من ثمحلأ موص يظهر ب ٣" 
مملكةغادر أثه به العلم ربه أحم فقد تعترضه، قد الش العوقات ويتجاوز ذلك، عل سينه الي بالأساب، 

رأوهفاذا البلاد، أرجاء ز الخم ثاع وقد منهم، نما قتل لأيه أعوانه؛ وبطش سهلوته، من حوفا فرعون 
أقدرإيه مائلات هارون بأحيه يؤيده أن ريه إل موص ءلال_ذ كعا حعلآ. قل عل قصاصا بالقتل منه انتقموا 

فرعونإل حهيابنا ليصل أدقتنا؛ عن الإبانة ل عونا ل يكون أن وأمحلمع الس-اني، اليمان صياغة عف مني 
تكدمحي-إل يرعوا أن أحشى لأنتي صادقا، بجعله با مشفوعا وتليه 

ذلكسرافق بأنه عليه ومصل هارون، بأحيه يمؤيه بأن له وةكمل موص، دعاء اف استجاب — ٣٠

ا،لومضنهافلة تشرهما؛أر ثم وء، بلهها ترضون فلا إليهإ، ستمع يتى قلوب ق أثر لها يكون بينة حيع 
بينان.أيايت، من لدحا ما يسبب الراجحة؛ الغالية هي يتبعها ومي وعادلن موّى من الولفة 

والامساطات:الفوائد 

الدعوين.حال تناصب عادة وهي الرصول، صدى تؤكد التي العجزان ارسالة مستلزمات ْن ~ ١ 
دعوته.بعبء ١لنهوصرا عل نعيته التي بالأسباب ياحد أن الداعية عل ٢" 
لأنهالaل١تر؛ فثل من ،ءاسعارة الزمحشري: قال ه ؤنآذثلمبمئئا.صئ\هم قوله: ز ٣- 

ا-لحيةرؤية عند الرئمب اصابك إدا أي• إليه، مضمومان فجناحاه وإلا وأرخاهما، جناحيه سر خوف إدا 

(.T١٧٥/ )الكشاف حتاحاك«، إليك فاصئلم 

فائهالسلام؛ عليهإ هارون عل موسى من أخيه عل بثه أعظم أحد لمص السلفت بعضي قال ~ ٤ 

تموسى حى ق تعال قال ولذا ومشه؛ فرعوف إل ورسولأمعه بيا افه جعله حش فيه ئخ 
اجتمعاإدا الامحشن لأن بأخيه؛ يريده أن ربه موصى ومال (. T٠١٢/ كثير ابن )١تظرتتقبر [. ٦٩تالآحز١بت^ ؤجصما 

(.٢٤٩/ ١٨الطبمرينفير )انظر: الواحد. خبر تصديق إل منها أسآهى تصديقهما إل النقص كانت الخبر عل 

٤ ٠.



القصمصسورة 

ءابمايابهنداؤآ ؤماتيعنأ  i^J^kقالؤامامنياإلاسحرتؤمهمزبماشنابتننت لثا-بماءعم ثؤ 
الزس ٢قJار لمحأعنمة عنا-ْءنتن يى إلهيئ بمن؛^١٠ ييتآأعثم وهالمو؛بى أوآ 

ؤ،ثأؤخت ح عمبجإلفي تن لاءظم عينت ما آلثلأؤ د3أيهتا فنبمتة ^١١، اوأ آلْكيثويكث بميخ 
^عل-نةءبمك>امدبماؤآموبونذ> إثنه إق أطئ لمؤآ ممتما ؤ، علآلنليي، ينهنمنذ 

0صئٍإئالأسمح 
آنثذ^ثالتتهم ^نلماأك> عنتثه ؤا'آكتّ ثسد-قهم و؟منودْء 

هتذه'١لJت١ي تأنعننهم ''^١' لأسص/ئقت< آلتيتنثه نقم آلكثاي ِإد ديثدشت> 
و؟هت>ت<'أدثثوج هم 'أثسنثؤ 

الضثرت

لألصدمه،ا؛ تؤكد التي بالعجزات مؤيدين فرعون جلس دعوة ذ مارون دأحوْ موس ههمخ " ٣٦
موقفالعجزان من وقفوا وأناص فرعون أن سد للعادة، حارق بدليل الدعوى يدعم ُا إل مميل النفس 

قيءفهو لثهلاب ا-مضمون وأما باحكام، تلفيقه تم الذي الئحر من صرب، إلا ذاك ما ةائل؛نت الرتاب 
طرفامنه.سامون آباؤناالولريثلؤ مرة، أماعناأدل، بطرق 

لهوالصراط، سواء عل يامت، ويقف، انه، ملعل الحؤ ينطق بنن اعلم ربج يأل موص فأجابمم " ٣٧
وحقاعاقبتهم. وبسوء حجتهم، مغم، تعريض ذللث، وز الآحرة. ال-ار ز الحز الميل له بني أعلم 

بإهدارالاحرين وظلموا الصائبة، للمعرفة ثطلمها فأجهضوا هم، أنفظلموا الذين لأوكلث، فلاح لا إيه 
حقوقهم.

معتقدهوئق علءأ، ثيء بكل أحاط قد فهو أتباعه، أذهان ل إلها كونه يزئخ أن فرعون أراد — ٣٨
السموات،،رث، باثه ربه عن الجلص ل نحث.دث، قد موسى وكان لعلمه، غيره إله ثمة كان ولو اكاطل، 

غيابمن واثقا ياء، الق سامق ارتفلع إل يصل أن فأراد التصم،، الخق ب، طالمفلهر ق فرعون ففلهر 
لماءصالحا؛ آ-مآ التا<حيّ اسن لتجفيف، الأفران إيقاد هامان وزيره إل فهلييح الحق. بيان عل أتباعه حرأة 
شآمم>_ مومى أحسّي، ؤإي الإله، هدا فأرى عليه، أصعد لعل قاتلات الياء، عف منرفتا عابا قصر 

والأةءاء.اللكلُثج 

'ْ_



القصهسمحورة 

الإذعانعن بعيدين وطغياعبمم، حبمرومحم ق ومحصوا مصر، أرجاء ز وآعوانه فرعون وثتئلم - ٣٩
الأبصار.فيه ثئحهس يوم ق إلينا عودمم حنيامم ق يضعوا ولر وأهله، للحق 

أتاهمإذا حتى ال. الفالأرض فير وعايوا عيهم، ق ومضوا لم، هث.رناْ الذي الأجل انقضى — ٠٤ 
الذينااذلال؛ن يبماية تكون كيف — الرسول أيبما فانفلر— فيه. وأغرفتاهم البحر، إل امدرحناهم ثأئنا 

المستقيم؟الطريق عن هئورون 
مديةنجعلهم الش الأسياب فهثألهم شئ، من تقومهم عليه انطوث، وما ضلالهم، افه عزفن لقد — ٤ ١ 

ولنالمار، إل أصحابما مال أمالا لهم يزينون قصوا ومد الرشد، عن والإعراض الهوى اساع ل لأتياعهم 
عداحا•ليديععنهم قىنمنهم؛ بجددا 
الومت؛ن،من سعهم دس الأنبياء، نة ألعل وأتياعه فرعون لعنة الدنيا الحياة هن.ه ز افه وقضى — ٤ ٢ 

الخحيم.ذركات ز ذمآيلازمهم الذمومقت من هم القيامة ؤيوم سرتمم. ورديت، كليا 
والأسشاطاصالفوائد 

الرسلوأعداء تعارضهم، قن عل الباطل وتلفيق والاسعلأء، الخ،<تيورتح الطغاة: يمايتؤ من - ١ 
والعيسج.السوء بآلقايج الرسل يلمبون 
محنءند.ما موان، ق سئ. كالحمى اطه يدي يصر؛؛ن الأعثلم، وججدوته الأكبر، الطاغويتذ هدا ٢— 

سقوطه.أوال 

عانتهموء اعتباربه ثةأشلم؛ُى فوله ق ٤( )٠ الأية ق - ٣ 
محمدأقدعوة حال فيقيوا الشركون،  ١٦٠ليعتبر القصة؛ هدْ سوق من العبرة وهذاموضع لاسكيارهم. 

وقومهفرعون أمحابح ما باق فيؤمنوا وقومه، فرعون بحال حالهم ويقيرا >، ٥٤١١موصى دعوة بحال 
١(.٢ ٦ A/ والصر التحرير )انفلر: محالة. لا سيصيبهم 

قالأتساع عل ه ؤآلمة_ثرج متعلق؛ ظرف، ؤ "٠١^ فوله ( ٤ ٢ ) الأية ق - ٤ 
أويععلم،القيامة، يوم ومحوا فيل: كأوه ه، ؤالعثموح\بم يفئره بمحذوف أويتعلق الموصولة، )أل( 
(a٦٧٩/ الموز الدر )انخير: ّ القيامة يوم لعتة وأثعئاهم أي• ه، هنذءآلدء ق ؤ موضع عف 



القصصىسورة 

محمديبجثاإرمحاًى ١^٤، آتمتحك أهأتكنا مآ بمني مى هينمح ت\شثابمد حمؤ 
ثةاتيآت~رةاءدٌتيكاءكثتصهمثدؤرعد< 

علإؤمثننيأ مدأُت> أتل فى يامحيتا ^ظسق وما عانجمآد-مر اوإا ثهلقرييا أيثأظآ وثكتا 
تنرممكث>قحعة دادنسامحقين  ١١آلهلووٍي إ؛ث1نب ?ؤآومأَقث حقنامحبمتت^ ءاي1تث1

^ثهمقذثمحث
أ©؟ء١يثءش ثؤع وبمكدت،إىاتثوي ممؤإرتا إيب-لم هدمت 

توّبىئؤ ياآ تنحقثثيإ ٣ ممحبمئ ثآامحؤتثت يثل أمحؤثت ^٦ ٠٤١يذبمديائاؤأ آلص ثثاحثآ؛ئ| 
تيسآشهمقسئمتمآسءث1تان مزمل٠١٧ 

أضلمحبمن أهوا.هم ِثعودك^\ أتما فاعلم للي يمتجسمط ز فإن اأؤ^^إ ء^سنتهم إن أثعه 
هأو^أا لأبمديىأئرمآلْلندإن مؤينه آي متن 

■المسءرٍ 

وعادنهمح كقوم المايقة، الأمم إل ومنذرين مجئرين رسلا يرسل أن الأرض ق اض ثس جرث ~  ٤٣
إسرائيل،بتي إل موسى افٌ بعث ثم بملاكها، اش نقمة جاءبما رمالها الأمم هذه ّقدبت إذا حش وثمود، 
القومهؤلاء لعل القه، رحمة بلؤغ عل يجئنهم وما الهدى، ؤلريق يمرهم ما متممته التوراة معه وأنرل 

فيشكروه.عاليهم، افه آلاء يتدكرون 
منارغربي الخبل بجانب حامآ تكن وم موس، نيا أخبار عليلئ، ئلونا لقد الرسول، أبما — ٤ ٤ 

من— الرسول أبما — تكن ولر الرسالة، أعباء وكلفتاْ عهدتا، موسى ألزمنا يوم الأيمن، الوادي شاؤلئ 
والأممالرسل ياخيار معرفة بأهل وقومكه أنث، ولتث، حقيقته، عل تقف، حص ذلك، شاهدوا الدين 

هداأن نبهن عيانا بمشاهدتها إلا يكون لا الغييية الأخيار هده تفصيل عف الوقوف، أ>، تقرر وإذا السابقة- 

اه-من بوحي 
عليهموتمادى المهلة، الناس عف فهنالت، الرسول، أبما ونمانلث، موص زمان بين أمما حلفتا ولقد — ٤ ٥ 

لدىمقيا ~ الرسول أيبما — كنت، وما به. يفوا ولر اف، عهد فتركوا الشراع، ق ما الخلائق ونتاست، الأمد، 
تعلمتكن لر ما فعلئنالث بوحينا، أرسلناك تمد كنا ولكنا موسى، مع حرى بجا قوملث، لتحديث، مدين؛ أهل 
قوملث،.ولا أنت، 

٢٧
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وأنزلناليقاتتا، موس نادينا إذ ~ منه الغربية الخهة ق ~ الطور بجانب — الرسول أبما — ولرتكن ~ ٤ ٦ 
ريك؛من وهدى رحمة أرملناك ولكننا فتعلمها، الأحداث تللث، من سيئا تشهد و1إ عليه، التوراة ألولح 
أولئكلعل فاشيا. ضلالهم فكان ْسعثلث،، ئل يندرهم من أهلها يآيت، لر إذ حولها، وس القرى أم لتتدر 

فيمتثلوه.الخير، هن به حسهم ما يثدؤرون 
ربنات قولهم يعشها وآئارْ، الشرك من اعتقدوه ما بسبب بمصيية إصابتهم ولولا الرسول، أيبا — ٤٧

ولكئأإليهم، أرسلئاك ئا بما، المومتجت، من ونكون اياتكر، هدى ومحق ير فنرسولأ، إلينا أرسلت هلا 
لهم،عير نللثs أ0 ويظنون دسولأ، إلينا اف يرسل م لقالوات فلوعينتاهم معن.رءر.م، سخ إليهم أرملتاك 

إليهم.يامحمد الحجة؛إرساللث، أ'كملنا فقد عيرلهم ولا 
أعطىU مثل اض أءطاْ هلا تعئأ: قالوا افن، بالحق عة ْشركي إل صدآه نيثئا أنتذا فل،ا -  ٤٨
رسولناحاءهم صدما المعاذير لئموا وقد واحدة. جلة نزل اكى والكتاب، الشاهدة العجزايت، من موسى 

إفءليه،ا■ امتراء ومالوا محمد، بايامت، كفروا كا ياياترموس، لقدّقئرمشركومكة ١^ فأ-جابم بالهدى. 
منهياكافرون.بكل ونحن بالتحر، الأنتان عل وصدآتعاونا موس 

عندمن أتيتم؛كتاص، هلا اشت رسول يا لهم فقل ورسله، اممه كتسر ق أحكامهم هده كانتؤ فإذا — ٤ ٩ 
برحأسير فوف، منكم هدا حصل فإذا عليهيا، أنزل ما نحويقول، عل الهداية حقائق عل يشتمل اف 

دعواكم.ق صدمحتم إذ توجيهه 
علمحكن ذلك، عن عجرهم وأظهروا إليه، دعوثم عئا أبصارهم وعمثئ آذايم، صكوا فان - ٠ ٠ 
أحدولا والقرآن- التوراة نور عن أبصارهم ؤيغضون نفوسهم، هوى إلا ييعون لا القوم هؤلاء أن يقين 

ونسحاش، أمز حالم، من للحق يومحق لا اف إة العليم. ربه هدى عن بعيدآ يكون بأن امحتخ م أصل 
وضلاله.ظئمه 

والامتنياطات،:الفوائد 

ؤمبما والوفاء الحي، معال؛ ثئثون الكثيرين يجعلان الضلال، متابعة ودوام الثهواُت،، إلم، — ١ 
ثقيل.ايام بكل الهدى إل الدعاة بشد الضلال أهل بمرغ ٢- 
الأهراuت;عن الحديث اللم قال ٣- 

الملمح،مع بالموقد حراريا المعالج الكلى الهلغ، مزج فقدتم وحرارة، طين من ست، الأهرامامحتح إن — أ 
عفالمخممى المكان ق وصته حشية، ي، بقوالحمله تم الزج ^ا طينيا مز■بجا شكل مما منه الماء تبخير ونم 

الجرم؟جدار 

-٢٢٨-
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حجر-مليون ٢ , ٨ — ٢ بحدود الحجارة عددآهاتلأمن الأهرامات بماء ق الفراعة استخدم ب— 
(htt^://www^aheel7x0ni/;ir/indcx.php?0pti0n

15-30-22&catid-47:2(n0-02-U2-22-57-13&Iteniid-74)

حقائقه.لاتتخلف دقيق بمفصل السائقة، الأمم عن إخارْ الكريم سوش العيي الإعجاز من — ٤

الالكفر من رك؛وه ما أة فاعتم ^■' ١١٠آثاِممرك.آعتمحإ ئوله ل الزجاج مال ٥— 
(.١ ٤ ٨ ٤/ القران )معان الحؤ*. به أتيت، الذي ومدعلمواأى الهوى، وإثااثروافيه فيه، لهم حجة 

يفيئؤثئمدء ثنثلمء آؤنتب آقيذ،١ثةؤىت> لعله؛إ ئم'ألمؤثر وبمLلن١ تثد ؤؤ 
محتنهمبمم يثئا ُأو^؟ؤلجلك منليثث ريآلدآثّا الجيرين، ءامثا.بيءإمم ئرأ ٥^١ 

عنه\طووم0سم\ سمعؤأ ؤإدا أؤ^؟ ينفتؤيى ؤبمتارهخيجب آينتثه ألحس_ثت صتثعإ يما 

الفسذر>

معانيهووصثغ واحدة، خمله يئرل فلم يبعمس، يعضه موصولا وتاتنتاه القرآن، أيرنتا إننا — ٥١
معانيه؛يتدبرون هؤلاء ولعل معجرأ• قولا فصار والأحكام، والقصص والترهيب الترغيب من باصتاف 

يه.لهدايتهم مسيا هدا فيك^هن 

بطآمنوا الدين من طائفة إن قلنات ^_،؟ نزوله نيل القرآن •هدا أحد آمن هل ت مائل سأل وإذا — ٥٢

نزلومن بالقرآن فصدقوا الكتب، هد0 ق وزد ما محزفوا ر والمارى اليهود من اف ّكف من عليهم نرل 
عاليه.

حقائقعل مشصل لأيه به؛ صدقنا قالوات القران، لهدا السابقون ا،لومتون استيع وإذا — ٥٣
الإسلام.اض عند الدين لأن به؛ مصدقن قو محمد عل يثزل أن قيل كثا ونحن ربما، بما أوحى الش افداية 

وسوفوتصدبجم، إياتمم عل ثوابا يغمرهم؛ سوف عمم يخثر يديرون المهتدين أولتك إف - ٤٥ 
تزلالذي بالقران امنوا تم محبيهم، عف نزل الذي السابق بكتابمم امنوا لأثبمم مرت؛ن؛ مضاعفا ثوامبمم يكون 

الفعلةيدفعون وكانوا الابتلاء، مجن أصابهم ما عف الصبر من آبدوه ما عف بمابون أثبمم كا ه، محمد عف 
رزلهم.كا اطه ّسميل ف الإنفاق ٍي سماوحرصوا الحسنة، بالخصلة السيئة 

٢٢٩٠
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بالهم،^^٠ ولر عن4، صدفوا القول من الباطل صمعوا إذا أمم الوس اكريث( هذا أوصاف ومن ~ ْ ٠ 
ولايفيدنا، لا بٍا أس،اعتا ئئثل فلا منهجكم، قنالف، حياتنا ق رش منهج لنا ت أهله أمام يرددون وهم 

ابتهم.ومأوحيالهم ا-بماهالن، صحبة نهللب ولا وص،لأمة، منا لكم أمنة لكم• ونقول الثفه، ق جاؤيكم 
والأساطاُت،:الفوص 

فوله;ومنه ببعض، بعضها الخيال وصل من مأحوذ ( ٥١)الأية ق ه الثنأ، ؤءإثنوًثنثاام ت قوله — ١ 
لوصللائزال صعق يخبل ذض بال ما مرواذ لض فمل 

(.U١٢٥/ الحراب )انظر: إليهم. القرآن ي اياف توصل : والض 
العمل.دئ.ر عل فالثواب، سبحانه، عدله لث؛اث، الكتاب، لأهل الأ-منن ذي ز ٢- 
يدرأالسنايت،.الحنايت، أل عليه اش فضل ومي قت.مه، أذئزل ان الإنُني من ٣• 

ّيجيبمائيأين وز سدثاأ آثم؛هدى طئ تحبك عث تهدى لا هئا إؤ 
تنثيء ئ>ئلإ إكي حتماءامثأبجمحح لهمَ لتعن أولم إيبا ين نقثقم، معلق< آئثدئ 

ثنألكث>معدثثه!ا ثتتثؤربمطتيث، ين 1ملء=كنا ذلإ و؟ يتثشك، لأ أدكسملم محنكن لدة 
حئمه-إك،آمحىا محمآكأنثه ؤ؟ محيتقثعتنآلمحئ؟ى هيلأ منبمدمنإلا قتكت محِ مسكنهم 

أؤأه٠ايئتنأنمامحقناثهلغاآئرءث>للأمحآمثهاحكلثؤزى ؤنهاىثولإينمح_أعثؤم فآ يمث 
Iالنزول محسب — ٥ ٦ 

ائو4آاعند سما لك أشهد اض إلا إله لا ررهزث ا،لوتت عند لعمه . اطه رسول قال دالت >ةهبم هريرة أبير عن 
كيسان،بن يزيد إل تنتهي أحرى طريق من وأحرجه الأية• ه إنلثلأمٍمح،ثنأثنك ؤ اف: فأنزل فآ؛يى، 

الآية«.اف فأنزل ءيئاائ٠، -٦١ لأفززيته الخثغ، ذلك عل حمله إثا يقولون: قريش، تموق أن *لولا فال: وفيه 
برقمهآ-ا/ْه(,ومواكرغرو. المع، ي محالريشمع الوت، حمرْ س اصلأم صحة صل الدليل الإمحان،;ام، كتاب لم• م)صحح 

الشر٠

إلالجداية أمر يقومحس أن أعالثه بأن *قمدْ، ؤيزيل ه، نفيتل بجا رسوله حهل.ابه عل سبحانه افه أئيل 
فحيح،البلاغ ءايا.ث، ؤربجا اهتداءه، أحييت، من توفيق هداية الإسلام إل ي -؛د لا محم،د يا افه، 

المهتدين،صفوف ي سيحل يمن أعلم وهو البالغة، الخكمة وله لدينه، يشاء من ويويق تبمدي افه ولكن 
الخير.وقبول النفلر، صحح من فطزيه له مثأيتح  ١٠حسمث، عف فيهديه للهداية، ؤيمالح 

'٣. -
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قبولمن تمتعهم الكب الواهية العاذير بٌما ققدموا التقدي، واكختط الكم مكة مشركو أ3س — ٥٧
وميتايثليتا تقوم حولنا مى الرب قبائل فإن الهتتا، من وتتبمرأ محمد يا بك نومن إن وقالوا" الإسلام، 
سفيه يأمن آمن، بلد ل أمن ذا حرما قم أتاح بائه مزاعمهم عليهم اف وود بم- لنا طاقة ولا وأنرنا، 

بلد،كل من ونوعها طنمها اختلاف عل الثمرات إليهم قبلب الدي وهو والأسر، القتل من سكته 
إنويرزقهم أن عل قادر حلا ما وارزق الأمان منحهم الذي واش لدنه، من يزقا اليهم مسوقها 
مزيةحرمتهم وليت عليهم، رحم بنم ؤيثدمكروا بالكفر، ئثكهم يتطلوا أن إلا عليهم فإ أسلموا. 

عليهم.للاعتداء هشض الإسلام أن فيحثون فم، لاعلم أكثرْم ولكي الٌرب، قبائل أسداهاإليهم 
شأنوهدا العالن، رب لقمة تقتضي مشركومكة يزوجها ام الباطالة الزاعم هان.ه إة ~ ٠ ٨ 
اكنهمموهده اش، ءأهالكها الخثر من إليها تسرى ب،ا تعرف ول؛ وطئت، اش بأنعم كفرتر الش الأمم 

عامر،يعمرها يعد ولر أيتهم، بكرة عن انقرصوا بل لهم، حلفا فيها يتركوا ل؛ إذ عنهم، تمتبئ الخالية 
غنينايرث ولا فيها، القام يطيل فلا أهالها، •ارلأك أويعتم حا، يمر س إلا فيها يرى فلا عتيْ، وأصبحت، 

أهالها.عل اش غض_، دليل وهدا حلفوه، ما 

قييعث، أن قبل مكة حول الواقعة القرى أهل عل بالهلاك ليقضي كان ما اثه اض ئثن ومن " ٥٩
الحقإل ؤيدعوهم اياته، يتلوعليهم لدئه، رسولأمن ~ العرب يلاد أعفلم مكة وكانت، " العقليمة القرية 
مستحقينتراهم ألا والشرك، الكفر عل الإصرار أعلئرا وقد إلا القرى أهل مهلث ربك كان وما الغ!• 
اش؟لقمة 

والأساطاُت،:الفوائد 

اف.من توفيق الحي إل والهراية اللاخ، ارل عل ١" 
للتخديل.الإشاعة حرب اسمميدام عل المشركون دأب ~ ٢ 

آيةق وقال ^ تنتثلث بمدى آثم أنيك مى -همحيى لأ اقن ؤ تعال؛ ءرقال عائل: ابن قال ٣— 
الادءوْ،إلي4 وأضافه أسته الذي فان ئتاو، ولا [، ٥٢]اكورى: ء>رطنمثةيمه وإئك ؤ أجرى؛ 
(. ٢٨• / ١ ٥ )الناب القاو_،اا. ق يمدف، وهونور ارصا.ور، وثنح التوفيق هداية عنه نفاه والدي 

واللاحقة.السابقة واكمراُت، الركاُت، من الكي اغرم ؤ، يا الكريم المّآن إعجاز بنان ~ ٤ 
الفلالم١الأمم هلاك أساب من ~ ٥ 

- ٢٣١ب



القصعسسورة 

آننمحالف أق 
وممالماحص>رخن ين آكنمة مم آليتام الحيؤة متغ تشيننه محهوكقهكس تأ ؤعدا•حوعددثمح 

محتآ?0؟ 
محتجسمحأقر1ع . بمثثض< ثن يهتبما 

شتق؛؛0؟ حت-نقثتءلإآ مادا ئمؤل دتادثم-م ثيم ?0؟ لزأده؛إكازإهندؤق أنداب ذ؛ب'و!وؤ\ 
يىبلكى أن يابؤءام،ؤخملصنلحالأماس أ؛ع؟ تيوظلملأساءني؛ى 

آمحلجثذكأ0ه
•الفر 

سص اه اكتالدوام عل وئودون بما، تشعرين نتم من الناس" أبما ~ أعطيتاكم ما كل إف - ٦ ٠ 
نعيممن اش عند ما أن اعلموا ولكن بما، تتريثون ايى الري؛ؤ من أد الدنيا، الحياة ق لكم محخر الذي ١^٤ 

الغايةهو والعافية والرزق الأمن من فيه أنتم ما أن عئتثوا فلا دواما، وأبض لكم، خير الدانم الأخرة 
وتتتبهواينفعكم، ما عل عقولط من افه مثحكم بط سثدلوا ألي الدائم. النعيم نحصيل عن فتقعدوا النشوية، 

لكم؟الحقيقي الحيّ ،يائه 
ماوقق حياته تكون أن عف فحزض القيامة، يوم بالحناء محققآ وسأ منا ئتش من توي يسلا — ١٦ 

يومإلينا مثر وصوف الدنيا، الحياة ز به رصي الأى الزائل العيم هدا غئْ وتى العمل، صالح من أردناه 
لهإ؟أعد فيإ الفريقان توى ب مل قرئا* ليأتينا القيامة، 

يمددبممأولياء دونه من انحدوا الدين الشركم، بحانه الرث، ينادى يوم الناس- أبما - واذكروا - ٦ ٢ 
لكم.ؤيشفعوا لينئروكم، أحضروهم ل؟ شركاء زعمتموهم الذين هؤلاء أين قاتلان 

اذتالفللعامة زينوا ومي الكفر، وأئمة الرواء من العياب كلمه عليهم حمت، اااJين أحاب — ٦٣
إيانا،همادبمم من إليك براءتنا نعلن إننا ، ٥^٥٣صثلتا كا ففلوا الضلالة، إل دصناُم الدين هؤلاء رثتا 
ومضوابالعبودية. للث، مؤ ونحن أهوائهم، إل الأتلع هؤلاء انهمّف لقد مزننا. عل قادر أحن. ولا 

عنهم.البه أويدمع العياب، عنهم ؤئمص الإقرار هدا أن ويثلنون الضالثن، عامة من يتثئالون 
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يدفعوااف؛ دون من ءيدتموهم الذين الشركاء ادعوا القياْةت يوم عام نداء ل للمشركن ويقال — ٦٤
وشاهدوابثيءا ينفعهم أو بجيبهم، أحد لا ولكن تنيثون، ياليائسون هؤلاء ومضى العياب- عنكم 
ولوأئبممشيقا. صهم يثنوا لن شركاءهم أف يشن عل ليكونوا أعيتهم؛ بأم يتفلرهم الذي العذاب أهوال 
العذاب.ذلك عاينوا لما الدنيا حيامم ز للحق حتدون كانوا 

يتادبممالقيامة، يوم صعيد عل الشركن -بممؤع والتقريع التوبيخ سل عل ثان نداء لهدا - ٦٠
افه،توحيد إل ذعوكم حئن ■إليكم للمرسلن جوابكم كان ماذا الأشهادت رووس عل بحانه الربا 

الشركاء؟ؤإبطال 

آلبولا العصيب، الوقت هدا ق الأسياء يتثنوا ولر ابواب، وحفي الخؤغ، عنهم فغابثأ — ٦٦
ساكمن-فرجوا العصاة، أولثك غمر الذي التهت شدة من وذلك ينفعهم، أن يمكن عثا بعضا بعضهم 
ومشواعقائدالثرلث-، أقالعواعن فريقا هتالث. فال هذءااٌاةم<، ئدحسزواي غثرا،لومت؛ن ؤإذاكان —  ٦٧

tj  ،والفلاح.الفوز درحات إل أوكلن، يرش فترجوأن صالح، عمل من إليه يرشد وما الإيان، طريمح
ص١١٠والأسشاالفوائد 

الأحر؛ق تعال افه أعدم د،ا تافهة فإئبما وزينة نعم من الدنيا بلغت، مهما — ١ 
المجتمعات.لهلالث تظتة العيس ز البهلر ٢— 

القيامة.يوم بعفس من بعضهم الضلال أهل يتبرأ ٣— 
جوابايجدون ولا علميهم، فتئهلمى ءالثر،، كانوا ولو المومتتن، عير عن القيامة يوم الحبج تتييبا — ٤ 

ينقذهم.

'٣٣



القصحىسورة 

صثنتداإكهمآكتتس

\لقهائعثة=ظلم آس جمل إن أرءوئتِ ش ؤ؟ مثعؤى أملأ يضتثآؤ اتهظم  ٥١
هممنآفلاتصميذكاأج^؟ ةتكتوه^>فيه بليل يأتةء؛كم عيدآش زلته من سك؛رثداإكدو»دآش-نمة 

م1دهإ^^،_فأو؟ةلم 
همنحمحِياهاثؤأ

ىطامإمحقي-نح'و؟ه
ادفسذر*

يريدهس هؤلاء يان من يصملقى كط اليشر، من حلقه مى يشاء ما •؛نلق ~ محمد يا — ربك إة " ٦٨
حلقهمن لأحد ليس أيه قفي وقد إليكم، يرسله ثى محار — أنتم لا — وحده قافه إليه، بالدعوة للنهوصى 

ومعتقدهم.ثزكهم عن وئثزه تعال، اش بحان نقص، كل عن وهومتره والاختيار، والتقدير الخلي 
يرتقيئثى وحركامم. أهوالهم من يعينونه وما حنقه، نقوس ثئفيه ما بملم ~ محمد يا ~ ربك إف " ٦٩

معبوداتكم؟من ْتزلته إل 

الأحرة،والحياة الدنيا، الحياة ق الخميل القتاء وله هو، إلا بص معبود ولا ادقئدبالحكم، وهوافه — ٠٧ 
موتكم.بعد للجزاء الر-بع وإليه حنقه، ب؛ن القضاء وله 

يومإل نحودائم عل الحالك، بظاث'مه الليل عليكم حبط أن افه قدر إن أحيرِوز( الرسول: أبما قل — ١٧ 
صنعه؟بدح ءتقؤوا الحقيقة، هده معون تأفلا لكم. كاشفا ضياء يهتحكم أن قادر انثه غير إله أي القيامة، 
إلهأي القيامة، يوم إل نحودائم عل النهار صوء ص أن افه قدر إن أحموبي الرسول: أبما قل - ٧٢

بدحقتقثوا الحقيقة هذه رون أفلا والقرار• بالراحة فيه تشعرون حالكآ ليلا يمهحكم أن قادئ افه غير 
صنعه؟

هداحلال من حيا لينتفعوا والنهار؛ الليل لهم تحر إذ حم، رخمتته بواسع عباده عل افه يئس — ٧٣
ثموالقرار، الراحه ينشدان الليل ظلام من الناس فثقيد بحنبان، حركتهإ عل قث.رْ الذي التتظم التعامي، 
سكرهتممحق الش الألأء جليل من ذللث، أليص معيشتهم، أسباب، ق عيهم بالنهار ضياء من يقيدون 
بالعبادة؟وإفراده 

-٢٣٤ -
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الشركعل احترزوا الذين أولظك قلق الرب فينادي والتقرح، التوبيخ مقام ل آحر نداء وهدا — ٧٤
ستظركم؟الذي اضر عنكم لثدهنوا منهم؛ شئتم مى فهاتوا شركاش، زعمتموهم الذين أين ومتلاهر0ت 

وهونثهم-- ثهيدآهتهم اللاحقة الأمم من أمة كل محمؤع من مج الصب اليوم هذا ول - ٧٠
منالعصاة هزلأء إل سبحانه الرب يتوجه ثم لرسلهم• تكديهم مى الدنيا الخياة ل جرى ما عل يشهت• 

أممبيد آحر، إلها افه ْع فيجعلون أهواتهم، ْع انون ينجعلتهم الض ا-ئجة منهم ويْللب الثرك؛ن، 
كانواما هذا مهامهم عن وغاب تعال، ف مستحق افن الخق أل وأيقنوا ردأ، يملكون فلا وثبتوا، وجوا 

لهم.يشمعون أولياء ولا إليها، يتنال-ون حجه فلا أياؤليل، من يلممونه 
والأسماطات:المواتي 

ومظاهرنعمه نحاه الكمين حس بجعل قد الكونية، اش سن من ويعودوامشاهدته الناس، ألقه ما — ١ 
دقيق.يحبان صياغتها ؤ ئديتأملون حنا؛ليد.ا، قدرته 

الكون.ي البثوثة اش أياُت، j لكأمل النظر الكريم القرآن ياشت، ٢- 
ينحون كان أنه وذلك، واحد، صانع إناُت، دلائل من »الإتيان الواحدي: قال ( )٢٧الأية ل - ٣ 
كانولما الأحر، عف أسهما يكور صاع عف ذلا تعاقبا فلمإ الضياء، وكذللثج الظلمة، كون دوام العقل 

الماغ،توحيد عف ذللئ، دل حلقا، ظ عام ق نحتلفان لا والقمان، الزيادة ل معلوم حايبح لعامهاعف 
النهار،صياء وكذللث، انقضاءه، الأحر يريد ح؛ز، الليل بقاء أحت'هما يريد أن لأشبه إله معه كان لو إذ 

حينئدوحاحا*ّ)همسمبا/مأأ(.

-٢٣٠ .
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لثنزأآتصتَومماغثه. ينآJ^قزز،؟إن عثهم دق م؛ءا ينهومحّ يكاى قثؤي، ة إؤ 
ثاثنالكث>آئئآلدارآلاذزْمتا ثآبغ ُألآ^؟ لامحبآهمجمس إرزآس لم>معهُلأمغ أوؤا\تثتإذهال 

الك )ن صتقعاأثنآس\ثكهشغآكادؤاآمح؛حس يرى'ألدياوآحسن قممك محلادذسث 
آم ن-له *ّن ثل١ آم4 أرك^> هام آؤُم 'بمي'ى آوتينهءهيايذ اأج^؟هالاتما الممسدن محت 

نشوءف ممحو، يمك نمج أوآ ألمجريويك\ ممهثن ذ عن بم—ثق ة* مأؤأًكرععا يته موأسد تذ 
ؤ؟عظيم ئووثي إقه. قرو_ف أمحؤتثث> ثا يثد ^١ ينثن الثت١ آلحتوْ ٧^< هال؛يرمى 

إلاينئنهأ وي صنيحا نعمل ء١٠٢^- -مثرلص أش مإب يبمًكم ٢^٠٢ أيبمثأ آقك■ ليال 
ثنومأكاءك^> دؤيزآش يمحمسؤنهءين فئة من لهء فماءكا0 آلأيبمن أأج^^أأ•محننايهءوءبمارْ ء> الص—ديرونجنس
دث_اءأش.»دثءأتيف.لتن وقثقؤك يمؤلؤف ثمنؤإ،تكاىم»إلأنى وأصبح٢لرثت• \ذثنتسم؛و؛ 
آلآ:خرةيإك\ذو\و وتيقأاةدألأيهحألك؛فرون لثسفيتا ءاتنأ سألأ أن أزلا وثير يىع-ادهء 

?ؤآهقثتمحى ؤآيثمه ^١ ؤاأانير،ه لأ»رديثوداعثؤآ عئعئهتثا 
■المفسبر 

الأمثالاض ويضرب والسؤدد، العظمة معيار عندهم وهى ا1ال، يثروة ئنثد قريش كانت ' ٧٦
التظزوأظهر عظتمة، ثروة وجع لوسي، قريآ كان قارون فهذا المالفة، الأمم من ينظرانهم للمشركن 

وتديطغى، أن له فليس الثروة، أعطاه ين يياق ه وءاثنه ؤ تعالت قوله وق النعمهء يشكر ولر والتئخ، 
محنينبري لشدة• عزم أدف جاعه خملها بمقل متعددة، قئح آلات إل نحتاج خزائن ف أمواله بحي كان 

شآيهكان تن بمب لا القه إف الزهووالعلر• ذ يمرط ألا ينصحونه حوار، قومه من مذمة وفئت قارون 

.١^٠٢٠٢اهمح مدا عل الإماو 
ا،يالفنعم البد، وجوم عل الإنفاق سل يتلمس وذلك، ز؛l؟■؛^؛، الداتم النعيم اطلب قارون، يا " ٧٧

أنعف نالومالث، ولا يشاء، لمن واهث وهو اف مال، ١•لال، لأف اش؛ سيل ل البدل عف صاحبه محمل مالأ 
محسى^A_، إيلن، أسداه ما عف اف كران ش إل قارون يا لك،. اف أباح ما وءر< الدنيا نعيم من حظلث، تنال 

النيالأرض ق اد المقضي عن النهي يمتض بالإحسان الأمر ومن-ا وال؛رامحت،. الصدقايث، ق تفقه بإ 
ماعف فرو كل بمامبب ه وصوفوالأثر، البهز نحو التزؤغ عبده من محب، لا انفه أن وثدكر عليها، تعيس 
قدم.



القصمسسورة 

^٥٥^نكتهم، أن يود وصلفه، عته ق ومفى الومنينر، صحبه نصيحة عن قارول أجاب — ٧٨
الكها٠يممتمكنه ومعرفة بقواعدثإئه، مني راسخ *هملم إلاعل المال هدا *كتستخ ما قائلات موعفلتهم علميهم 

تفوذآمظلث، أكثر كان من وبض طغى علميهاحض جرى وما السالفة، الأمم أحوال ق النظر فاتك قارون يا 
ئثةوليس صبهم، موء عل فأهلكهم افه، غضي، ثمنهم أن فكان لخزائنها، واستحواذآ للمحوز، وجعا 
عقابه.من ملتوا ولن يملممها، افه فار وآثامهم، العصاة دنوب عن الموال إل حاجة 

متباهياومعال، وصلم، برهو فيخؤج ونصيحتهم، قومه توجيه عن صمحا قارون ليضرب — ٧٩
منهمها عثأ الدنيا زحارف مرقهم الذين الشن صعقاء جعل الشهد وهذا وحدمه. ومتاًه بمراكبه 

منقيحا نصيبا أوي بأنه قارون عل ومحكمون لتقنبها، ويتشوهون علميها، فيتلمهقون العوالم،، سوء 
النعيم.

علالاجلمة اثر الصحيحة، بمواريتها الأمور وتقدير البصرة، القه منحه كص آحر فريقا أف بيد — ٠٨ 
نفثهثعلمقئ ص المومى الفريق هدا ؤيتجت، محدود. بأحل الولم، الثراء وميض يغرم ول؛ العاجلة، 

حم،عميم أجر من للصالخات ال٠امالين لالمومن؛ن افه أعده ما إف قائلات بثلثيها، واغتبهلت بالزينة، 
المعال.لنيل مثل وسيله الصن لأن الصابرون؛ إلا ذلك نمرة ولاتش أملأ، وأحن 
بار0و؛البه فخف الدنيا، ق عقابه افه عجل ونيتته، رهوه ل وهو قارون جريج ساعة وعشبا — ٨١

لرالوقف، هذا ل ولكنه شاتتثه، يتقوي؛aلائفة قارون وكان باءلنها، إل ظاهرها بعض وانقل-، الأرض، 
ؤمتثه.افه قضاء به حل أن بعد فلاح أي يتله ولر منهم، مثر أي معه يكن 

الدينتل من محاره، في،ا اممه لحكمة التفؤيص إل ورجهمع نا.امه اياغي حسم ومحاحن، — ٨٢
العاقبة،وسوء الشهد، هدا من السب ينقخي لا يرللوزن فصاروا وتراثه، كعيمه أعتامهم اثرأبلم، 
يشاء،من عل ويصمه يشاء، لمن فيبسطه لعباده، الرزق، يثير وهوبحانه حلقه، ؤ، تعال اف ومرقي، 

ورهوتطر من فحفظنا علمينا، اطه ئمصل أن ولولا لهم. لأهم ٠٢٠يقضه با الرمحا فحمهم هميده لكلمهم 
فالكافرونءينين، لذي الصح أصفر لقد العاقبة. بسوء افه شملهم ض ظ، بأجل، مومت، ثراء من يميبتا 
والأحرة.الدنيا ق ومنجى فلاح فم ليي الطغاه 
منإليها العالية المراتيح أهل وفو,د ستثرفج الدائم، النعيم ذاُت، بعدها دار لا الي الدار تللث، — ٨٣

اتقاه،لمن افه جعلها التي المحمودة والعاقيه الصلاح، وينشدون يبغون، ولا الحهم،، j، يتكةّون لا الذين، 
للقائه.العثّْ وأعد 

٢٣٧ -



القصعسسورة 

والأسشاطات:المواتي 

مسيحاإل ينسجها ولا إداعه، نتاج من هي بيده المح، التنم أف ثراوْ أقسيم الذي التكثر يعتقد ~ ١ 
الخمتقي•

ابتلاء.القراء فكدلك ابتلاء، والحران الفقر أن فك،ا المال، بإعطاء الذ سل ٢- 
حهلرها.معرهة عن عقولهم فثتطلون الناس، كثثرآمن الدنيائئر زخرفة ٣— 

الزائل.ا،لتأع نم والانرلاق الشعلط، من لياهم حمظه عل اف يشكرون المهتدون ا،لومنون — ٤ 
كئمق.ومحي التقبل، غي_، من مكة إل بإعادته لر.وله اف ذظ ه- 

الخلائق.كل عل اف؛األودت، قضى ~ ٦ 

 ~U منفهومسالئه الحلال،، ولائئس ءتادةت قول عندتحر فيه ما رروأبيغ الأية)٧٧(؛ ن( العربي( ابن، قال
(.١iA/rالدنياءؤ)ا>كامالقرم

جنده.وُقئر قوته، ولوعفلشتح ناصر، له فليس عاصي عف حكم؛العقو؛أن إذا افه إن ٨— 

م\َكاذوأإلا آلتتقأت 'ملؤأ نقى فلابجي، أكتثة جثاء وس تما نثر هلهُ أ-لصغؤ جاء ن مؤ 
هووتى دآئثدئ جاء من آغثم يؤآ معادهن، آلمنءاكث< ■ءثدقت^ نرءد< 'أو؟إ0آئيى هتتفبى 

؛!"٨٥ريذكت نن، رح4ة إلا" ١لأءمحتثثإ ^ ٤٥١يلئ أن سءمأ وماَةت، ينصثل مح، 
منإك٠ محآنع ؤزلت،إكلكن■ بمدإذ ولأبمدق،م،ءاثتيآش '/و^؟ للكتذراز( ظهيرل 

لقكر.آله وجه-هء هاللغ،إلأ محيء هوؤ، إلا إلت ءا->رثتُ إلتها آثم خ ولاثيغ أ؛©؟ آدئمثًكتث 
هبجمذاوأُ وإله 

التمثر!

يعملفنن صحائفهم، وفق، يغاء، كإ فيه حلقه منازل يصنف الدين، يوم ماللث، بحانه إنه — ٨٤

حتف،لا وفاقا، حزاء يلمى الشر من ذرة مثقال، يعمل وتى الحتامحت،، من له يضاعف، الخير من ذرة مثقال، 

الخادل،.الالالثح إل موكول، حابه لأي ولاحور؛ فيه 
إلودعاك تبليغه، عليالئ، وأوحي، العفليم، القرآن عليك أنزل هوالدى، افه.ث إن الرسول،، أيبا — ٨٥

أيها— قل له. ومفارقه عنه غيايت، بعد وهومكة، الأول سم٠لثلثؤ إل ر؛اثإ ^^؛٠^، ه ولسوقبه، التمسلتح 
واستقاموالهدى، الحق، اثيع نن بملم ريا الحمح،■ دعوة ءر^ أعرصوا الذين الشركين( لقوملث، — الرسول 

.٢٣٨ -





انمكيوتسورة 

مكية.النزول! 

القاصد:

منه.سورة بمثل بالإتيان الشركن محيي — ١ 

ا،لومتين.بتمر اض وعد — ٢ 

أحن.هى بالى الكتاب أهل محادلة ٣— 

علالأسدلأل ٤- 

القممارش ائتم لني 

ليهمثن أه؟ولثدعثناآلإين يمثنؤن ي وهم مولتا ثرواآن أن ناش ١ حيت .آ٥؟ نت آؤ 
ساءحسبآليىدع_ثلوثآشتثاتأىممقؤثا ^اسآلكنذ.ارا?و^ُأز صت.مأ 
•محهي.ٍغُاكيثو٥؟وش ميمأكآت(ش٥١١؛<آ.ثلمحآلآؤهمثو ^^موىأه؟شماث 

عئتحِياهإلثتكمت0 ألمن4نم ؤهمثؤأ ^ 'ه'وافين؛١٣عثهدذسيئإ0أمح 
بمثمحن0يمنجمأعسزأ 

■الثسبر 

القران.إعجار من وأتما المرة، سورة أول ل القهلمة الأحرف ضر ثقدم — ١ 
وشاتم،يركوا أن الناص ظن فهل الإيمان، من عندهم ما يمط الموتن عباده يتل سبحانه اممه ٢- 

هم•وأنفأموالهم ولأيبثلوزل قولهم، 3، لاختيارصن■ فلايثنرصون مؤمنون، نحن يقولون! حين ؤثنلموا 
3،باق الأية لحكم والتزامهم• قهم صن• مدى حتى ريم عشرهم أن فلاثئ• كاJللث،، الأمر لبى لا، 

الأمة.مده 

بحوذفلا الأمم، من تنس فيما اممه تنه عل جرى الإيمان ركب ل الانضواء سمب، المتون إن ٣— 
فمنصنفه، عل وهوفائر أسيايه، فهوحالي افه، إل المتون وأسند اض. نثن عن والدئول الفطن استعظام 

غنيتمح، ص الفتنة حوم إي،ائه تزلزل ومي إيمانه، رسيخ تمح، فقد الهد،ى، اياع عف وبقي بالفتنة، يعبأ لر 
ب،وكي الصادقين، ى صن• سيكون— أثه النه علم ق كان ومحي _— J_Jظاهرآ عي اف لثنانئن ومحي ذللت،. 

الكاذJين.

٢٤٠ ٠-



العنكبوتسورة 

مابأة اكرين وعيد يئعشها اشال، المثن مواجهة ق الومنتن نشت عل السامة الايات مضت — ٤ 
أيعتقدونعليهم؟ ميز فلا ينحرونا، أن أولثك، أيظن ملتهم، ولن لدينا، معلوم ااسالمين ينون من يعملونه 

قماومم.القضاء يئس فغيونا؟ أولياسا من غيظهم ثقوا أقبمم 
الوقتفإف صالح، وعمل يقين من لذللث، العدة وأعد البعث،، ويترمه اف، لقاء ق يأمل كان من — ٥ 

•فعل بكل وبملم قول، كل ثنتغ اف إئ محالة. لا آت، للحايف علمه ي اف ئئو0 الذي 
اجزيلالختل يقدم فإنا اف، إعلاءكلمة ؤ، وسعى اف، دين عل وشت، الأذى، صروب عل صر وثن - ٦ 

أجعين،•الخلمح، أعال عن عني افه لأف افه؛ إل يتتهي خ ئقة وليس الأخرْ، ق محيره اف ويرغ لمسه، 
ئاصالح• بعمل الإيان دأسعوا ورسوله، باض آمنوا الدن بما ثئص اض من وبشارة وغد ٧" 

أعالهم•أحسن جزاء دتجزيثهم منهم، بم-دت التي خطثاتمم م، لتثجادذف 
والأّتباطاته:الفوائد 

ا.لومحتين.و-كنتثر سييتل الله بأن مستشئ إحيار ( ٢ ) الأية ق ١— 

 ~Y الأمة ^٠٥ خاصا ليس الاختبار وهدا صدقهم. ليعلم الومتين؛ امحتلأء افه متن من•
لباقية بمعناها فهي ا-بمءاعة، هد0 وق الممب، بهيا نزلت كانت ؤإن الأية رروهده عطيةت ابن قال ٣" 

(.١ ٩ ٩ / ١ ٢ الوجيز )ايحرر الدهرار. بقية ح،تممها موجود هئو، محمد أمة 

افه.عداب من يفلتوا أن السيئات تبترحون الذين مكثه ق ليس ~ ٤ 
نفه.أفاد اف طاعة عل تفه حمل ومحن حلقه، عن غص جك افه ٥- 

-٢٤



الختكيوتمورة 

هطنهثأهلا طأ مهء ؤزلك C يهدالشإمحر؛كي ^؛Jj^-ثنأقيإن ألأمس ؤؤمحبمتا 
٥؟آلصنثت وعملنأ  i^cأهُوآكيث بمأمحثرسلؤن هأتق؛ر م<ثقلم 

ره^-ممبمرض  ٠١٠•وش أش ^^_نأدائةدذاب ^١ تكثاأش ١٠ومنآد\ملسمول.
ءامتهمأأش٢^؛؛^ ?و^؟أةكؤألأ\و؛ صدؤر ؤ، بما أعثم أؤإيصأش معكم ء=كنا 1،ترخ؛إ\>؛ 

ولتنيلتلنيكمسمتا ^؟أئمأ ١٠لؤ;ينث< د=كثثإل ؤبمادأكن ?ج؟ ؤثملسأذثثنخؤ\وك 
معوأماثُ \ماثم وتصمحى أا@؟ ئكتذفيى إقهمِ ثى؛ تن حملتهم يذ قثنملأك ثم وما 

عماًًًىامأبمنمحقيىأةأ'ه>ذمآجتئف وابمثس أيمايم 
تالنزول سب ٨— 

وافت أمه قالت هاجر يا وهاصى، ش بن سعد ق )ءتزك ^ ١٥قتادة، عن الخن نده بالطبري أحؤج 
،واكفج٣٦٣ّ/ ١٨)جاعالمانالشرك*. ولايهليعهٍاق عسىإريهٍا، افأن فأنزل حتىيرجع، لامملتيست، 

(.٦٠/ المحح؛ 

الممير!

وقاءورعايته، تنشئته ق ي،ابذلاه تليق حنة معامالة وسامالهط يوهما، أن بوالديه ان للإناش من وصية 

علخمللث، سل ق الخهد ويذلا عليلث،، يلحا أن بما الإ حلال من محدث، وقد لها. ؤإكراما بحمها، 
اف،إل م عقاحا لأن باق؛ إشراكها لأجل بالإساءة تعاملها لا ولكن لهط، ممتثل فلا باق، الإشراك 

ذلك•عل أجازيم ثم الا•نيا، حيابمم ق ثثبوا با فأحجرهم 
منلدينا بط ~ لتدحلثهم تمط لجدبما، الواهمة الأعإل سيل وسلكوا ورسوله، باق امنوا ااالين إن ٩— 
الكاملين،.الصلاح أهل عداد ؤؤ — العظمة 

إلفرجعوا والفتنة، الأذى عل يصروا لر ولكنهم بمكة، أسلموا الدين من فريق، حال هذا — ١ • 
صمصبين، فجمعوا الشيطان، استزلهم فهؤلاء المسالمين،، عن ذللئ، كتموا أعم ذللئ، إل وأضافوا الشرك، 

الاسعدابج بح، وسووا الخنع، أصابمم ولكنهم إيابمم، لأحل للأذى ئترصوا هؤلاء إئ والنفاق• الكفر 
ؤ،تمادبمم ؤ، هؤلاء حقيقة ه اف ؤيكشم، الفتة. يثوقون أقم ي٠تقار•وذا يذللث، إيم الأحرة■ وءن١د-٠ 
يتمحروحذا نفاقهم، يولج منهم ظنا معكم، "قنإ إننا دقولر٠ت للدعرة ربلئه من، نصرأ لوا فإذا النفاق، 
حافية؟عليه نحفؤ، ولا حفاياهم، ؤٍ، اكام، يكئع بط بأعلم اف أوليس، صائرهم. عل ئبح اف وأن ؤوغم.أ 

-٢٤



المتكئونسورة 

قمحإ العلم لأن ؟بمإ؛ اهتعاما التهدم، ^ ؤآلتنالم؛؛ن ت قوله عموم عليهإ اشتمل ممن فريقان حصن " ١١
وحقيمهآمنوا، الذين حقيقه للناس ظاهرأ طآ اش يعلننر وقسا المكافئ• الجزاء عليه يرب الصدور 

نافقوا.الدين 

فتنتهم،عل يما-روا لر ءس الرئة إل منالمسلمثن لذيفريت، ءاولأتم-مالمتكررة المشركونj( يمضي - ١ ٢ 
فوفالقيامة يوم ثيثوا إذا أمم متهم فئه رعمش إذ وعرور، جهل عن سئ مغالطامحت، يثثرون الأن وهم 

آثامعنكم نحمل وسوف، الأحرين، عن البتة خمل عل قدرة لدينا إن أي: قئملوا، خملوا إذا سادة يكونون 
لأفدعومم؛ محمتته ما لإفادة الأمر بلام عنهم اش حكي ومد ةد-ينا. ائعتم إذا حهل١ي١كم 

همقط بحال، يكون لا هؤلاء من القول وهدا هم. أنفعن الخم س آقن. بالجمل أنفتهم أمرهم صيغة 
محقق.'قدثبمم وإن الأثام، من قيء أي بحاملن 

الدينوهم آخرين، لأقوام ئثعات خمل من ناجض غثي فإقبمم دعواهم ل كاةب؛ز، هؤلاء كان فإذا " ١٣
خملعل القدرة هم أنفق يتوهمون الدين الكد>؛ة هؤلاء إن باق. الشرك لهم تولوا عندما معهم ائوا ان

بالإضافةأصلوهم، الدين ذنوب، إما القيامة، يوم والعناء الشقاء أثقال لخاملون الؤمتين فريق عن الأنام 
أتياعيم،تضليل عن الناجم الافتراء من اختلقوه ما يجمح مواحدون إمم يزكهم. جزاء خملو0 ما إل 

؛دعواهم.السلمان تضليل ومحاولة 

والأستتاطات،:الفوائد 

الخالق.معصية ق سلوق"أأكان" طاعة لا ١" 

 ٢ - ،j(١٠الأية ) جرعواالمشركون آذاهم فإذا باطه، يؤمنون الناس من فئة ، صعقعن مستقبئ إخار
باض.الإيان عن فثدتدون منهم، الأذية عل ولايصمدون اض، عياب من يئزعون كا وأذاهم، ءن-امم من 

آثاممن قيء يتممن أن دون أضلوهم، مى وآثام هم، أنفآثام الباطلة الدعوايته قادة يتحمل ٣— 
تابميهم-

١ل١طالة؛١للءاية س اليس، أ،يتعملون وهم الؤمتين، إغواء عل الباطلة الدعواته أهل يمرصن " ٤ 
١إليه دعوا ما لترييح، 

ئبعه،مى أجور مثل الأجر من له كان هدى إل دعا مذ  ١١^ ١٥ه افه رّول أة ه مريرة ش عن، ~ ٠ 
يتممنلا بعه، مذ آثام مثل الإثم من عليه كان ضلالة إل دعا ومذ شيثا، أجورهم من، ذلك يقصير لا 

اوملايندصاإلمدى دنن ستة. حتأاُ تئن س س باب: العلم، محاب سلم، )صحح . سيئا،٠ آثامهم س ةلائا 

٠٢٤٣



انمنكيوتمحورة 

3لخذجآشثاشعاما خنجت مسشقإلأ مه؛إأدن_، ممهءهثث دكدا^اإق هؤ 
لتنيهل ظ آد وإبنمتِ إلعنلمآكث% ءاتثت ؤحُألننهظ آلسفٍقثؤ وأصأص؛ا هأمحننه حلنلمؤن 
اوأُلق»ّامثدمحكينثثشى »==فنث«و ل؛اكلمإن ثر - دنتتظن نأمؤث t_ آعثدؤإ 

آلنتجفعندآش ة|نغوأ يليا إ-آكم بملآؤيكث> لأ أش يؤن من يتثوؤيكن آفين إهتقأإرك< وءئدثويث> 
عقؤما من أمثثِ يكدب ثثد دكدبجأ وإن ■ؤأر كبمميك> إنه لثن وآس1تقثءأ وآعثثوْ 

التنصر!

سةأك — قومه يدي بين قضاها طؤيلة مدة وعن الأرض، لأهل رسول أول عن الحديث يأق —  ١٤
يالتكذيبقومه عل ا-لحآقم ياى الطوي وقل قومه. أذى عل ممابرته مدى عل للدلالة — عاما إلاخمسين 
عنللمنرصلن إيٍاء هذا وق هم. لأنفظلمهم جب ب ٢٠٠^٠٨٤ومي حاتمتهم، وأبرر والضلال، 

ئتيهم.نتيجه يتتظرهم بط ق محمد دعوة 
بقيتفقد فينة الوأما معه، امنوا والذين نهمح هم الا'جين فإة الكل؛ذن ممير ثقدم ما كان فإذا — ١ ٠ 
حجهكيلك وهي للمكذبين، اش من عذابا الطوفان وقؤح عل علامه الناس؛ من مشهد عل طويلة مدة 

للمؤمنين،

وحده،ف العبادة أحلصوا لهم: قائلا قومه هداية ق يعي مضى إذ إبراهيم، أرسلنا أنتا ي — ١ ٦ 
ماتعلمون كنتم إن فيه، تعيشون الذي الشقاء من لكم حير به أمحكم الذي النهج وهدا عقابه. وائموا 
بهماينفعكم.مميزون 

هيئةعل بأيديكم تتحتومحبما أحجار عيادة عل وتعكفون افه، عيادة مجرون — القوم أيبما — أنتم " ١٧
دونمن تعيدومحبما الش الأوثان هذه إل مكذوبة. موهومة ومناقب أحيارأ لها ونحتلقون لها، إدرالئ. لا صور 

فيهالذي الرزق اممه من تلتمسوا أن وينبغي الرزق، ضروب من صزُت، أي ممتحكم أن تطح تلا اف 
عبادهليجازي معادكم؛ إليه الذي وهو الائه، عل الحزيل والشكر الحالمة بالعبادة نحموه وأن هوامكم، 

أعالهم.عل 
إبراهيممقالة أثتاء ق واقع الكدبين، من وغيرهم قريش لشركي سبحانه اض من حطاب هذا —  ١٨
إحلاصمن إليه دعاكم ما ه محمد نيا دعوة عن وإعراض تكذيب منكم يكن إن له: وحواحم لقومه 

٢٤٤-



المتكئونسورة 

ولاالسينات، من اجترحوه لما اض تحط ءأصا>ؤرم نلكم، من أجيال ق تلفا لكم فان وحالْ، ف العيادة 
واضحا.تيليغا الرسالة إلاتيلخ رسولنا و،قووث1 
ثمالعدم، من حلقه ينشئ الذي فهو حلمه، ز اه قدرة مظاهر لليعث الكدبون هؤلاء يعلم أولي " ١٩

•سيء عليه ر ينعل فلا الله، عل بثر قين ذلك إل كانوا. كإ سؤيا حلقا فنائهم يعد من يقدرنه يعيدهم 

والأستنماطات:المواتي 

ولادعوته، ق كيثرآ حهدأ الداعيه يدل فقد الدعوات، صدق ق أوممرآ قليلا بالحدي ءتيْ لا ١" 
يدعوهم.من نمرة يلقى 

قفقال العدد، تمييزي عاين؛؛ن وموأذ لطيفة، نكتة هنا ءروعثت، (; ١٤)الأية ز عائل اين قال — ٢ 

العاملفظ خص \و ثم التكرار- ق أي: - اللفظ يثقل لثلأ 4 ٩ الثاق: وق ثتوه، ؤ الأول: 
وعنبالعام، ابم، عن لعم فالعرب حن، زمن ق بقي منهم اسراح ل، اف ني بأن ليدانا بالخمنن 

(.١٣٢٥; ْ يالسهء)الياب الخدب 

الومتين.عدد محل ؤإن الصر يتحقق فقد المومتثن، أعداد يكثرة مرهونا ليس للدعوات اطه يصر ٣— 

العالمون.إلا ^رئ يفقه لا ياش الصالة أهمية أن إل إثارة ه ؤإنظثنث1ثوث قوله: ق ٤- 

-٢٤٥



انمنكيوتسورة 

۶^٠٥==^^،آلآحتةإنآس لأممدثئ٢محآة آأئى ̂ ؤ
ؤ،يبمجغلى آشر و؟ ملميك و)يمح دكآء تن ؤكحم هتك من يعذب و؟ دي؛د ّىء 

ثاتنتوأثممك>كئرةأ ولأنصيرو؟ ؤلؤ ينت أش لمحن من ومالة==قم في'آشثت؛ آيمحوأ 
متهؤءجؤاب محكابك آلي عذاب ئثم يأؤنجك ثحمق من ثيثؤأ أؤكك وك_ادهق آش 

وءادهههلج00
يمضهيظميكمن آلمتمذ >ومِ الدتثأثؤ آلخثؤؤ فى بنسم مهمله أؤثغا آش يؤن من آمحذهمِ 

ثث.أوثامن ئنممييى من لءً=ظم وما آلث1ر بمصا بمئهظم وئتث يعمن 
صآإحثتقوتسايى

أألآ^أ'هلميىآمحإءء؛ن ؤاآلتّي—ا للرم' وآوثتبوءاشثه ألسزْ دئه 
الممثرت

الأرضهذه ق تأملوا خألمهم: يدي من ووقوفهم الخلاتق، ينحرثث لمى محل الرمول، أبما — ٢ ٠ 
قادر— لرتكن أن معد ~ أوجدها الذي أل إل لممطتوا تكؤيتها؛ ق كؤت؛ن المر وازجنوا وببا-ها، قرسها 

علقادر وهو الإعادة، مجره لا الإبداء ثنحزه لر فالذي الآحرة، التالية الشأة ؤإتشاتها إعادما، عل 

يريد•ما كل لعل ايمثح 

آمن؛_ يشاء ثى ويرحم سثات، من اجترحوا ما سجب عياله؛ من يشاء س يندب سبحاض إد4 — ٢ ١ 

العال.يوم الناص يرحع صوف ؤإليه صالخا، وعمل 

منه،يمنعهم مؤتل لهم وليس عقايه، من يمملتين فليسوا يالعصاة، الإحاطة عل قادر اف إن " ٢٢

ذلكأعقب مكان، أي ق هم بأنفالأملامحت، من آسهم وثا ال،اء. أجواء أول الأرض فسيح ق سواء 
أوأمورهم، يل أحد دونه من لهم فليس عليهم، اف غض، ذمع ز لهم ليشفع غيرهم؛ تغي من هم بتأيي

ظهثربمم،ءنهم•
استحقواإعم ر7أم• يدي الخلائق؛؛ن ليعث، والتكرين القه باياٌت، الخاحدين أولثلثج يتوعدسبحانه " ٢٣
افلوج^.عذابه استحموا كإ ومغفرته، رخمته من اليآمى 
بصدمةأصيبوا فقومه الخقاتق، بعمس عف التنبيه هذا بعد إ؛راهيم اف نني إل الايامت، سياق يعود " ٢٤

ئأنجاه النه ولكن للإحراق، ومز-ني للقتل مزجح بن وكانوا ، ٠٠١٧١عف وعزموا منهم، موقفه بعد 
وعده،وتصديق الباهرة، النه قدرة عف متعددة ايا'-ت، الإنجاء ذللئ، ق إل اطه. أبهلله سعثر من له أعدوه 

-٢٤'



العتكأوتسورة 

؛ُالطم س عنها محينرض الومتون،  ١٦٢بمدى الآيات هدم أن ثني له. محلوقاته وتخثر رسوله، وكرامة 

الإيازملوبمم•
المائةوصرفكم الأوئان، هذه عل يعكوفكم أنتم لم: قاتلا قومه مع حديثه المحو إبراهيم ويتاح — ٢ ٠ 

وخدمتها،عيادما عل لاجتاعكم والتواصل بيتكم، للتواد سيلا الدنيا الحياة ق تتخدوما إن،ا لها، 

القيامة؟يوم العابرة واكة الخاتر النهج هدا عانه ما هجرتموها. إن سكم فييا ا،لودة غياب من وغنغون 
اللاحق،من السابق ويتبرأ والخحود، يالكفران بعضا بهضهم بمالي صوف، ااغ١ءاJين القوم هؤلاء إل 

عنهميديع مذ ثمة ولص ينتظرهم، النار متر لأة ينفعهم؛ لن هذا ولكن واللعن، بالشناتم ويتواجهون 
ء■١A١JبJئr١مذا 

نمةعن الإحيار ثنايا ل معرضة ه لث,فيت ثاس ؤ وجلة ويسس. إبراهيم، برماله لومحل ومئ3، " ٢٦
تدبترهق الحكيم لايحالب، الذي العزيز ربه إل مهاجرأ والأهل الديار مفارقة إبراهيم يعلن ثم إبراهيم. 
وصنعه.

الأنبياءإبراهيم ذرية ق ومث.رنا هويعقوب، وبحقيد إسحاق، هو صالح بولد إبراهيم وأ'كزمنا — ٢٧
وئد١لهلاهرة٠ ذريته من أنبياء عل نزلت، الهدى، محنر والقرآن والزبور والإنجيل فالتوراة الكتب، ومعهم 

الأخرة،وثواب — معة الوحن النسل، ووفرة أءا-ائه، ؛خد.لأن — الدنيا ثواب ثوابتن. له افه جمر 
الصلاح.أهل أكابر س فيها يكون فوف 

والأسشاطاُتج:الفوائد 

والقوة.الإمكاناُت، من بالغوا مه،ا الخالق، محيرة أمام البئر صعق، — ١ 
ا،لومين•صفات من والصبر الأذى، صروب بشتى وريذاؤ٠م الدماة، مقاومة الهلغاة شأن من ٢— 
عفللأنتصار ظلها؛ ق ويتحركون باطلهم، حلالها من عئئون مود؛ الباطل أهل بع، محصل قد ٣" 

١الدنيا ق جزائه بعضن للمؤمن اف بمجل محي ٤— 

ألفه.ما محيها ييع الرء لأئ صالح؛ عمل اغ إل ائجم.ْ ْ~ 

٢٤٧-



الختكيوتسورة 

\كحكتمك\ئا ^ظم ؤج1ذذ\ح' نؤ 
^^أألش=تقئوئآمرنتث>في ألتثجيل ؤمقعؤن ألنهثاث لثازيكت> 'و؟يقتةأ ألمشوى 
١٠أى ءوءيه^إلأ جوإبث% ذماَكاك^  ،١٧آكبمتدق\اثج^ر مى محتكنت إن آش >عذاب \ثيشا نهمأ ٥ 

أدتث_تكاهالوا'إدامهدمحاتقتاإتبمز '/و^روثثاحاءث ^»رآدمميم1كت> رمتذآحنخب 
اعوبعنلوطآث1را■محمل فيها أأو^؟هاقإغ^, طلممتنى ^كاما أنتها  ٤١آكني_ؤ هتذه أتل 

^^آآنبجتتسوثا؛ت؛^مم7إلأمأممطات 
برنث<»=كاثغ إلأ ؤأمنك تنجؤنث اة محلا٤٥^٤ محن لا ديعاوقافيأ يهم وبمارث> بهم 

?وآدماَكامأيممؤيى بنكالثنق متئني آلمتتثة مثذه ، ٠٣٠۶إمامزممى أ@؟ آلشمحتدك 
سملمحيككأق^ُهؤلثدرً=كنانها 

•المسمخر 

علدأبوا الذي القي؛ح العمل هذا قومه عل ثؤع إذ لوطا، الصالح عدنا ~ الرسول ايما وادكر~ " ٢٨
العاللن.ق سامة فيها لهم ليس إذ ابتدعوها، الفاحشة وهذه فيه، الغاية وبالغوا ارتكابه، 

ويمدونأدبارهم، ق الرحال يأتون فهم جرائمهم، ثنيي قومه عل إنكاره لوط ويؤكد - ٢ ٩ 
أقهمذلك إل وأضافوا الفاحشة، ارتكاب عل أوتكرهومم أموالهم، ثىتنالون مختارون بالطرتات، 

فيهميفع لر القوم ولكن شيوعها. عف ومعينا الفاحشة، لتزيئن نحمعا فيه محمعون الذي متتداهم صزوا 
كنت،إن به؟ توعدنا الدي اش عياب أين يخروزت وهم فآجابوه افه. بتقمة والتذكير والتنديد، التوجيه 

به.قأت؛ا دعواك ق صادقا 
قومهووصص الرسالة. من تثغهم ما صدى ؤرعم عليهم، بمصرْ أن رثه من لوحل وطلب •٣— 

القدين.محب لا اممه لأن بالمر، للإجابة تمهيد ذللثح وق بالقدين، 

إسحاقوراء ومن إسحاق، سررته اثه اف من سار يخم تبشره أل؛فه؛ نحوإبراهيم االلأئكة مضت — ١٣ 
ذللث،عللوا ثم )سدوم(. لوط قرية أهل إهلاك عل افه يأمر عازمون إننا لهُ نالت ثم يعقوب. ولده 

أنقشهمالقوم ظلم فقد الذنب، يقتضيه ينب عل إلا يكون لا افه عقاب أن يعلم وهو إبراهيم•، ليسأتس 
يكرهون.ما عف وحملهم الناس؛ترويعهم، وظلموا والفواحش، بالكفر 

٢٤٨-



الدتكيرتسورة 

القرية،ق مى يآحوال أملم يأمم اللأتكة فآجايته لوؤلآ، العقاب يثمل أن إبرامم وخاف — ٣٢
ماوأهله لوط إلا ينجو أي رثمم بإذن اللأتكة علمت وقد يعملون، اش بأمر لأثبمم النحاة؛ لوط واستحقاق 

منالباقن ق فتكون امرأته، عدا 

منصوف أيم حيب إذ قديمهم، اءْ فتحولوط، ومشوا لوط، بقرية العذاب ملائكة يتحل ' ٣٣
ثمإليتا، يصلوا فلن منهم، عليتا نحم، لا ت له فقالوا عودوه. كإ وسوء أذى قومه من يصيبهم وقد البشر، 

الباقنق فهي امرأته، إلا أهله تأمغ، نم قومه، بعذاب إعلامه قبل تأمينه وقدموا عليه، عزموا بإ أحيروه 
الهلكين■م>،

سب،ونللئc لوط، قوم يمست، الهاء من ^■U عذابا إنرالم عن حديثهم اللائكه ويتاح — ٣ ٤ 

الصراط.سواء عن وخروجهم معاصيهم، 

المولءذوو منها ليفيد العاصي؛ ثمرة عن تنبئ أحوالها عل دالة Tثارأ القرية من أبقيتا ولقد —  ٣٥

والأساطاتح:الفوائد 

وخيمة.العاصي وعاقبة العاحلة، افه لنقمة ءنصة الشاذ الخني السلوك — ١ 
عطية;ابن قال والتوجيه. بالميجة محتممه ق الأخلاقية الفاسد مواجهة عن الداعية يغفل لا ٢— 

٢(. ١٧/ Y؛ الوجيز )الحرر واجب،". فالتناهي قؤ محمد أمة عماة بعض ز الأمور مذْ توجد اروقد 
وثلكزة.صرة موضع لتكون أتارآ، الاثه عقاب أصاحم الذين القوم ديار فٍ، يبقي أن افه حكمة من ٣' 

منبالصالح الاتصال، أن صحح صالحا. النصل يكون أن من يستلزم لا بالصالح الاتصال، - ٤ 
لوط.امرأة هلاك باوليل بلازم، ليس لكنه الصلاح، أسباب 

-٤٩



المتكئونسورة 

ف،مثؤأ آيجرومحُ آلتهمم يآنجمحأ اثن ئتادينسيآمثط قات1ثا يماهم تاويدى إق ؤؤ 
?ح؛دٌب ى هأشتحؤإ هأح_ثلإمآيمكق ذا===قديرْ ثمسدتي ^لآرهنى 

أع٠نلهمله-مآشثكر( ورمك> تتكنهم ثن لختتظم قيرت> وثد ؤثثؤدأ وثادا 
٢٢٠٠■؟محلقن دبمنترنث< ؤخنعنمكي دئمئيك> "؛. حزؤحذ هامأ آلتهل عنخ هتدهم 

شنهمثخديآ ئلأ ستجفؤتى وثاَكامأ آ،دثبمى ؤ، ؛آستيصيزط اليثت خسمي 
ينهريه •خسثكث\ ثن وينهم آلمنكثق لمدثد ثن مابجاو؛ئههم عشي أيسيا ثى 
ُأ©؟هبمليمحك ممسهتر هًكامأ إقلثهتِؤوهش آس محقاى آعمقنتائتا ثى 

■\ر الشس؛

إليدعومم ومضى لهم، ناصحا رمحولأ ليكون ~ شعيب وهو ~ لم أخا مدين بلاد إل وأرتنا — ٣٦
ال،الفصروب عن للأبتعاد وئثههم اف، يدي بين والوقوف البعث،، يوم ئرمب وإل الواحد، اش عيادة 

اربما.مق والولؤخ 

يفآصحوا مدمر، زلزال فأصابمم تكذيبه، عل وأصروا دعوته، عارصوا دارص_، قوم أن ثني — ٣٧
هالكين.صرص ا'كنهم م

اطغوئذ وثمود، عاد أقوام فهاهم مصثرهم، شع، ا،لكدبة، الأقوام من ١^,؛،- الآيا'ت، وتنزد - ٣٨
أنبعد إلا الصثر هدا تلقوا ولي منهم• اكن الممن.ه وحنئ عمهم، الذي الخراب، له ظهر مساكنهم عل 
ونشأفيهموبصائرهم، بعقولهم يضعوا فلم سئامته، من عليه احرووا ما تزين ق مقاصده الش؛هلان باغ 

يعتقدون.ؤيتجون؛،ا تنهون، جعلهم متأصل ضلال 
العتاةمن الأفراد ببض ١^ ضزب كذلك رث٢ا، عقئ ح الأمثال اف صرب وك،ا - ٣٩

يضعواولر وهامان، وفرعون قارون افم أهلك فقد وغيرها، لقريش إناوار بمنزلة ذللث، ليكون المابقن؛ 
كانواإيذيئء.اما ولكنهم فيها، وتعاظموا الأرض ق وامتعلوا فكفروا الهدى، من موس رالة ئصمنته بإ 

•بمم الإحاطة عل قاديين ئا بل ؤمئته، اض قبضة من 
العذابأن وقرر ذوهم، تلم، الذين والأفراد الأقوام محن الانتقام صوف تفصيل ز شرع - ٤• 

مهلكة،بحجارة ترميهم عاتية رمحا عليهم أرسل قوم هؤلاء من احترحها، معصية عف متهم كلأ أصاب 
وأما(• ٠٤٣م/)الضر عاد. قوم أيم كم ابن وعند (، ٧١)؛/ الصعحح ير النفق كإ لوؤل، قوم وهم 

موالأرض حنق، أصابه وقى وحركاتم، أصوامحم أخمدن، إذ ثمود، قوم فهم بالصيهحة أهلكوا الال.ين 

-٢٥



انمكيوتمحورة 

الأرض.ز استكبروا أن بعد معه وثن فرعون هم أغرقهم والذين ونزحا. بطرآ بنفسه تاه الذي مارون 
ؤخشتئوا هم، أنفظلموا الدين هم هؤلاء ؤإنإ ذرة، مثقال، أحدبآ ظلم مد ربتا يكون أن افه ومعاد 

إليها.الءقاد_، وجؤوا ءن.اءبما، 

والأتاطاُت،:الفوايد 

اسمح،•j كا ض، قوم مويع حربطة ينظرت ١" 
الأرض.ق واكدين لالذلا>لين اش عقامحب، البث، أ،تتعث.د ٢— 
تزي؛نفهومن ظهمع حلاف، العمل كان إذا الشيطان؟ كزيخن الضابط •رما ءثيْين: ابن الشخ هال، ٣— 

الشيهلان«.)همأ/ياْ(.

محلأبجثا نقكتمن آلك؛ظتودت، آئتثئآآكثز آثه يؤب ين سدؤأ امحنثزاآلخ.ت تؤ 
منينعويك> ما ينام آمن إة 'تؤأ بملمحبمك لوء=قامأ آلمهءقبوُت، ؤق آلثنحي أومدنت< 
^^١ئثلك-آلأشلمدهثا . تنثنمومحموآمثآلخًضم د/ذءمحء 

?0■ثتمحم ذ:ضَلآتة ي ؛للإ،مح ^، vsآيثتمح، ثقآثة 0؟ آمحيتزن إلا 
تآلثاوتنق همآص1صاضلؤة 

ه?0؟ سظثماصنعون وليكرآشآْك،ث 
الشثرت

العنكويتجكحال، فحالهم معهم، يزجون افه دون هن أولياء الأوثان يتخذ ثى لخال مثل هذا " ٤١
أصعقأمام ؤيتمزق يصمد، لا هو فإذا عليها، يعتدي مر به تعتصم أما فتعّث، بيتا، ها لتفتتخن. 

كونهق العنكبوت بت أشبهوا وأولياوهم أعثبوْ، الغرور؛يا ق العنكبوت أشبهوا فالمشركون مواجهة، 
بعيدله اف.وت^لآ غير ق يعتقد مرر أق ةراان، واقتفى بيتها، البيوت أصعق، أى الشهور ومن شيئا• يخك؛، لا 

أولياء.انحدوهم ما لايشعوممؤ،ثيء أولياءهم أى يعلمون ولوكانوا اوشد. عن 
معتقداختلاف عل الأصنام أحوال لدقاتق اف بعلم إعلامهم المشركن لعلم ابى ايميص  ٠٠٣٥۶١— ٤ ٢ 

هوالعزيزوالذ شيئا. يمي أن فيصلح قدر، ذا شيئا دونه من، يد.ءون ليسوا أعم بملم امه إف مدها• يس 
صنعه.ق الحكيم به، جحد كنر نتقامه اق 

إليهممزبتح التي، العاق بممهم •جل-يرين ليسوا أيم الشركغ، مولأء عل سبحانه الرب ينعى ~ ٤٣
مقالأ.مقام لكل أى البلغاء علم - وئي عقولهم، الدين'قملث، عل بما ويمس الأمثال، بطريقة 



الخكMوتسورة 

قيءوكل متثن، نحو عل بالحق والأرض موامت، الحلق الذي فهو الومن؛ن، بحانه افه بماطب — ٤ ٤ 
حلمهمإ.عظمة ق يتفكروا أن وينبغي وقدرته، وحدانيته عل ستميح وبرهان علامة وهما يحبان، فيها 

وأق؟بص، واعمل الاس، عل إليلثه أوحي الذي القرآن اتل مولهت هو الرسول سبحانه افه بماطس، — ٤ ٥ 
وهيالشرعي الحد بمادذ عن تنهى فهي يودبما، لتي فوائد دفيها عظيم، ركن وهي بحدودها، الصلاة 
والمهار،الليل أوقات عل مورعة والصلوات سخهله. عن التباعد بلزوم يدؤر كا بافه، يدهر ما عل تشتمل 
مايعلم واف كبمّإ أمر اف وذو اف، ذو من لأما والمنكر؛ الفحشاء عن تنهى وهي بما■ التيكثي ليتجدذ 

عليه.محاميكم وصوف العمل، من عليه أنتم 
الفوائدوالاسساطات،:

ييتتحلأن القران؛ هدا تشهد؛إعجار علمية دقة وهده حيهله، وليس هوالضعيف، العنكبوت بيسا ~ ١ 

قالأنش لأن وذللثح معيد؛ بيت، كل أساصها عل يقوم اكي والرحة الودة معاي من محروم العذكوت 
جيم؛وافراص بقتله وذللث، الإحصامب،، عملية إتمام بمجرد لوها عل تقضي العنكبوت أنولع يعفى 

مكانز ها نفلتجد العناك_، صغار نحمج البيضن يفض وعندما منه، سراسة وأكثر حجا أكبر لأيا 
أحلأومن الهلعام أحل من الاقتتال ق الأشقاء الإخوة فيبدأ البيض، كيس بالأفرادداخل الازدحام شديد 
بيت،من نحعل التي المأٌاة نفس ينجومنها مى ويكرر وأحنه، أخاه الأخ فيقتل معا، أجلها من أو المكان 

(,١٤٤—١٤٠الجار:ص زغلول الكريم: القرآن ي الحيوان العلمي؛ الإعجاز آيات رمن ٠ ووحشية شراصة البيوت أكثر العنكبوت 
لياس؛الأمثال اممه ويضري، مقاصده، عل للتنبيه القول؛ من متعددة أّالسس، القرآن بيان ئشقن — ٢ 

خلالها.من عقولهم وثروا ، ١٦٠■لينتفعوا 

بثيء•ممودبمم يضروا أو يقعوا أن من المثركع، آلة عجز عن تقلأ مإخبار ( ٤١الأية)3، ٣" 
الاف دون من الدينثذعومم أولياءهم أن لايعلمون المشركين، هؤلاء وهوأن متشلأآخر، إخبار وفيها 

صنهم.ولا معهم يستقون 
شرائعه.ويثبت، ّالهلانه، عف ليدل بالحق؛ والأرصن موات الاف حلؤ، ~ ٤ 
الشرعية.بحدودها يقيمها من حياة استقامة ز عظيم شأن للصلاة ~ ٠ 

نفئهلدلك، ست، والإخبات الخشوع من الواجب عف كان إذا •'المصل ءطي،ن: ابن فال ٦- 
وقىوالنكر. الفحشاء عن وانتهى وأفعاله، أهواله ؤ، ذللاج فاطرد تعال، اف ارتقايب، وخامرها ويدئلته، 

كان<ا.حيث، منزلته من صاحبها تنرلتؤ فتلك، .^، Jjولا فيها خثؤغ لا الإحزاء، حول دائرة صلائه كانت، 
)الحريالوجمز(اا/ْ(>'أ(.

-٢٠٢ .



ال|تمجورتصورة 

نؤت\:\ءٌ
محهقلشأو محيتؤث ثم' نعى ثة لاكهتلإ وأمر<إتجظم همل,إلنا 

إثاينأنآإلأعنتي وتأ يدء سثدير، ٥؛>{؛؛^ وس يدء تقينؤرك آلكثنب ءانمنهم هاقث آلًًهتب 
لأنياب^١ ععقه• ئإمءئكثبه ين مئنإ وثاكث روُ آلء=قنتيي، 

أ©؟ه^٠؛^^ ثاثتنآإلأ٢٥ومامحكَث عئكثت>آومإآلملت حوربل 
التضر؛

حدافمعن منهي والنصارى، اليهود ْع التعامل ق الحكمة ويعلمهم الوoLC^،، تعال اف يرثد " ٤٦
السلمين،عل الحربر بإعلان منهم فللموا إلاالذين الحق، إل للوصول الحنة؛ والوعفلة الثل، إلابالهلريقة 

بالقرأنصدقتا قولوا معهم• الخوار ل يقولون ماذا ^٥؛؛؛^، ٠١١تعال الله هن ثم والشن•؛■ بالغلظة فثعاملون 
لهوتحن واحد، ومعيودكم ومعبودنا إليكم، أنزلا اللدين والإنجيل بالتوراة وصث-ءنا إلينا، أنزل الذي 

ل4.بالطاعة حاصعون 

والمارىفاليهود القرآن، - الرسول أبما - إليالث، أنزلتا وضرئ للتوراة الإنزال ذللف ومثل - ٤٧

ي؛5د.د_،وما به. يصد.ةون دعزمم الذ.ين العرب من هؤلاء وكن.لك بالقرآن، يصدقون الحق ائعوا الذين 
الكفر.عل أصزوا ارن.ين إلا دالمعجزات بالقرآن 

ولوءليالئ،، القران نزول قبل بيدك شيثا نكتي، ولي كتابا، تقرأ — الرسول أبما — كنت، وما — ٤ ٩ —  ٤٨
هوبل الكئار، مولاع ح_، م الأمر وليس الماطل. ز المادون الكفان ذلك ي نشك وتكتب تقرأ نم، 
حالْب يكن. وما الومنين، من العلم أهل صدور ق محفوؤلة الحق، عل الدلالة واصحة ايامت، فيه قرآن 

الكفر.عف أصزوا الذين إلا والعجزاُت، الآيا'-ت، 

والاسساطاصالفوائد 

إلانحادلوهم فلا الكريمة، الأية ز الحصر من يؤخذ وهذا الجائلة. ل الأحسن ائياع وجوب — ١ 
بالتيالجائلة وجبت، فمعناه بالأحسن إلا الجائلة حئ>ت فإذا التحريم، يقتقي والنهي أحن، هي بالتي 

أحسن.هي 

عليهم.للرد كاف، القرآن ق وما به• ليجادك حممه؛ عند ما يعرفط أن للمرء يتحغي ~ ٢ 
هوجنآنثن موله: من الحمم، لحجة وميهللأ إقناعا، أسد يكون ما ايبيع الجائلة ق محب ٣" 

ه.نهز طتتؤأ وإلاادن لقوله: أحسن؛ هي بالتي تجادل لا الحاجة ق الظالر - ٤ 

_*اْا_



العتكيرتمحورة 

.،ءءء  اف.كلام والقرآن والإنجيل \ذفو\ة أن إثات ~ ٥ 

يومنوا•ب الذين حجه فتكونون ملهتؤلأ،حدتءسيق؛ىبجءه، مذآس؛القرآن، يذفريس ~ ٦ 
 ~U القرآن.عله أن قبل يقرأولايكتب هولا اطه دٌول
معصالشبهة بملل ك،ا القرآن أنلوب 'ءإن اش رخمه ~ ارعث؛مين صالح بن محمد الشيخ قال ٨" 

الأنتقافي«.وليس الإبملالي، للإضراب ه ل ؤ لأف والض؛ باللففل لفغلآ، بمللها 
(.٥٦١آ*/ الكريم القرآن )نمير 

محول.•-أا والإقرار ^حدبالآياتءللا، ٩— 

بثدع آنأ أش بمد 'أونت هزإقتا تموث تن س طبمي أزف أزلا ئ\زأ نؤ 
ؤيحكمئلنحثتة ة دُِك عثهر أله^ؤتببق علتك أزلسا أثا ةىهتّ أؤأر 

و\يتحثألثمنوت فسح تا تنثر يك دابمًظم بيي أ©؟ محمحمحبجك< 
ئولأيالمداب جألخنسئوي أؤنجك أس ود=كمثوأ سيءاعإآشلز 

٦صظةظاسوه 0 قي أئن 
ماَئميومأ ثيمؤد أنثيهتِ محت تين متمهم  Cjtآداب بمثنهم بجم ا'© لثحتثله 

ثثأو0أ©ه
الضر:

إد،اأنرمدهلهم؛ قل ربه! من وحج^ محمدممجزات عل فلاأنزل مولأءالكفاريمامة: وقال — ٥ ٠ 
اييناض هن نذير أنا وإد،ا متعها، شاء ؤإن أنزلها، ثاء إن غيره، •٢١ الإتيان عل لايقدر اف، عند العجزان 

الثواية.من وأحذركم الجداية، طريق لكم 
ففتغيقرأ، القران هذا أنزلنا أئنا القرين يكفي، أول؛ لهم■ ْوبمط عليهم تهال اف ينكر — ٠١

تعال.باض الإيهان عل نا؛تين لقوم وذمّى لننمه العجز القرآن هدا ل إف أسماعهم؟ 
رسوله،أن, دش ص شامال.آعل سبحانه اش يكون أن كفى الكد؛؛ن: لهولاع ياأيبماالرسول— — قل — ٠ ٢ 
وشياطينبالشرك صدقوا والدين فيهها، ثيء عليه قنقى فلا السح، والأزصين السح موات الق ما يعلم 

الإي،ان.الكفرعف آثروالأمم الخاسرون؛ هم الحق البعداءعن أوس تعال. وكدبواباق والخن، الإنس 

٢٠٤ -



العتكبوتصورة 

ومكرآلك تكذيأ العذاب عليهم اف ل يم أن — الرمول أث|ا — الشرك زعماء متلثا يطلب —٥٥— ٠٣
الدهم فجأة سيأتيهم وتمإ طدوْ، حن العذاب بهم لنزل محدودا وقتآ iعزاء٠م محير اش أل ولولا بك، 

القيامةيوم جهنم نار ق العذاب محل و الدنيا. ز  ١٠٦٠العياب إيةاع متك يطلبون محيته، بوقت يشعرون 

كمممما جزاء يوفوا توبيخا: لم تعال اش ويقول أقدامهم، تحت ومن رؤؤسهم، فوق من بأم، محيط 
ا-بمراتم•من ترتمجون 

والأسشاطات:الفوائد 

جاءمم.محي الايات أل مع ه رب؛-وء ءاسنإنن ءق-م أرؤ  ٠٥^مالوا: فاقبمم مكابر، اكئت، ~ ١ 
بأيديالش الشمحف وق الحفوظ، اللوح ق ممموبا كثان فقد القرأن، هدا شرف إل الإثارة - ٢ 

الملائكة.

القرآن.ز والذكرى به ثم إذ الإي،ان؛ فضيلة ٣- 

ه.نف أجل ؤ^/٦ لقوله: علؤه، ؤ تعال اش عند مقدرة الحوادث — ٤ 

يشيدؤقو: للبي يقول تعال افس فإئ بالقول أما والفعل. بالقول بجوتكون افه شهادة ٠— 
فإلوأما؛اافعل اء:ا'آ'ا[، ]اله شريدا اقه وكمح دث-يث.ون مشوء آدزلكأ إثلكش أتيت، يما 

الحق.صاحب أد4 عل أكبرشهادة أعدائه، لأن وحث. إياْ، وئصزْ الأرصى، ق ه لرسوله تعال اف تمكن 
الذيهوالتوبخ والقسي العان.اب، أنولع من يذوهونه الجمرما جمرونفي: الكمار تعذيب — ٦ 

يوجه

-٢٠٠



ألعنكبوتسورة 

إكام \تنتي د\دمث ئنير َكو اؤأر ةعثiJون هر ؤمحعة أيبمى إن ءاننوأ آقمح، نمادى تؤ 
عنناآلأثهربن عمتما عتهأ تثآيت لإهمئئهم آلصيحشت يبممؤأ ءامتحأ مح؟لن مجمحى. 

لاعنقدآبؤ تن ؤهكفي، و؟ متيم محعق ادن و؟ 
محتحرو)يرأتى آيثتوت - مذ سآقهم رتعن و؟ آلعيم محثوآلثييع دإياَةأج تدئها آس يديها 

آثتإن ثق ؤثثدر ين؛؛؛١^، تثلأ نش آلتين يبثثل أث، ?^ُ ئآن آس آلقنتىثآنمصتمئ 
ميهائؤلنبمز ين دمحآمح؛آس مأث هء مكت>آقثمح رل 

ه. تنقشن ثُ أدكسي بق ثث آنثتد ش أس 
الم\ر1

شعائرإقامة عل يهدرون لا كنتم إن عبادي يا تثريف• حْلابا ا،لؤمنين تعال افّ تجاطب "٩٠~ ٠٦
لأيدوالوت تعال، ف انمودية بإخلاصي الديى لتقيموا احر؛ بلد إل فهاجروا بلدكم، ق تعال فّ العبادة 

بالغرفبإنزالكم ايق، ق الخالخة وأمالكم لي،انكم عل  ٢٠٩١^ربكم؛ إل ترجعون م بكم، يتزل أن 
حزاءالرقى اكام هدا ؤيعم أبدأ. فيها ماممن الأمار، نحتها من نحرى التي التمرة البساين بين العالية 

الابتلاء،محن يصيبهم ما لعف العبادة، ل الشايته عف الصبر صمتهم من الدين تعال، اش بطاعة العاملن 

ظاهرهايرى غرفة الخئة ق »لل قفو: اف رسول، ئال، محال: م الأشعري ماللث، أي عن يعتمدون. ربمم لعف 
وصلالصيام، وناع الكلام، وألان الطعام، أطعم لمن اض أعدها ظاهرها، من وباطنها باطتها، من 

الإحان:محقق تال، •>،( ٩ برمحم  ٢٦٢آ/ )الإحسان صحح. ي حبان وابن ، ٣٤٣ْ/ اس احد، ام )احرحه نيام«. واكاص 
•الن.مي( وواض وصححه بنحو•. عمروالإو»وء\ بن اه مدّ حديثه عن ( ١٣٢ / ١ اخاكم)التدرك واحرجع قوي. إصتادْ 

إلاوخمله، وتحصيله، رزقها، تؤتطع؛خ لا الأرصن وجه عل ئدلما التي الخلومايت، من وكثير " ٦٠
كلفيرزق عليها، ويثسرم صعقها، عف ررمحها لها يقيضى وحده سبحانه فهو الرزقا، من لها افه قدر با 

والأحوال.العليم؛الأفعال للاقوال، مع الوهوسبحانه يصالحه، ما محلوق 
لرزمحتمووه.أ حق اش عل ثوثلون كتتم ُلوأنكم قو• اطه رسول قال قال: ه الخطامح-، بن عمر عن 

التوكلذ باب الزس-، كتاب -  ٤٢٣٤ يرقم  ٥٧٣/ أ المن ماحي، ابن )احرحع بهتاناا،. وترؤح خماصا تغدو الطير، يررق كإ 
•٣( ١ ٠ برتم الصحيحان اليلة ^١، ١^٠٧وصححه ٣(  ١٨؛/)ايتورك الحاكم وصححه . ٣( ٠ / ١ )افد احمد وأحرجه اش، عل 
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المتكئونسورة 

الشمنودلل والأرصى، الموات حلى أبمغ س الثرك؛ن• ~ الرسول اثها ~ سألث إن ئا — ٦١
فكيفالربوبيت، بتوحيد أقروا فإذا وحدْ، اف حلمهى ليقويث.' لالمخلوءات؟ التني فيه لما بجريان والقمر 

وحده؟سحانه عيادته عن يضزفون 

ويصتقعباده، من يشاء لمى الرزق فثوئع سبحانه، بيده الأرزاق أل العباد تعال الذ يطتيى — ٦٢
عليم.الأشياء من ثيء بكل تعال اطه إ0 ابتلاء. الخاكن وق يشاء، مى عل 

ماءادحاد_، من ئزل من سألتهم فان الربوبية، بتوحيد مؤون الكفار أن موثدأ تعال افص م يق—  ٦٣
والاعترافا-ثجة ظهور عل طه الحمد ت مل وحاوْ، اض ليقولىت جدتبما؟ بعد من بالتبات الأرصى به فأنبت 
الحق.ادباع لايعقلون أكثرهم بل ألمتهم، عل بالحي 

والأسثنياطات:الفوائد 

لهم.تشرم، بالعبودية افد إل ؤإصافتهم عيادآله، الومسن هؤلاء تعال اش جعل إذ الإبجان؛ شرف ~ ١ 
إليه.يرجعون بأمم ئوعد تعال الله لأة ه؛ تفان الإنمحاب يجوب ٢" 
فعوصهمافهعليهمفيها، بلائهمالمح،صق موكوا فهزلاع منه، اطهحثرآ لقصعوصه شيثا مىترك ٣— 

سعة.دان يجدونها بل الميق، هذا فيها يجدون لا بلادآ 
صروا؟الدين الصابرين عل الله أثى إذ الصبي؛ فضيلة ٤" 

يتوؤللأف أهل فهوغثي بكاف ليس فثى هوكاف، تذ عف إلا يتوثل لا لأنه ٌ افه كفاية ْ~ 
عليه.

محيقثّ•بديث حض الخصم عف الخجة إئاٌة ٦" 
تنأن العقل من وكان ألوهتمه، ينكرون نم بربوبته، يقرون إذ همادمم؛ j( باض الشركن تفه ٧" 

أم؛الأرومة.بالربوتة أم 

والتقيل.والحاضر اuصي ق هوالرزاق هق اش بأن ْتملأ إخبار ٦( )٠ الأية ق ٨- 
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انمتكيوتمورة 

تدشنث>ءكامأ ثؤ لهىآلثواق ١لث١رآلأخره ؤيكت محلمب لهر إلأ آلثوأآسQ هذه 
ثئجذ.»ثلم ١؛^ آلم إق عئأهلم ه ألدن ند محلصن أمت دعئأ فيآلثتي!ى يكيل  ١٥^. 

صامحكا:١ثنبم
يًكذبايمدآثم آهمئ ثثي، ؤتذأطلم ةكْروثأأو^؟ يقهنؤين أثألنطل آلئاسسحرلهم 

ليديمممنا يهدمحإ محآلبى ئث=كنيتي مثؤى جهم ق-* ألإس ْاءهأ - لثا الم، آوَقدب 

الشثرت

منفتها محا للعب لهو فيها ما لغاية لها، لئام لا وأتجا وزوالها، الدنيا حقارة عن تعال افه نحم — ٦٤
اسحبوالما ذلك يعلمون لوكانوا الدائمة، الحقيقية الحياة لهي الآ-خرة الدار حياة ؤإن والشهوات. المليان 

الأجرة.عل الدنيا 

حهلرواعتراهم البحر، ق فن الركوا فإذا النتم، يجحدون أقم الكمار صفات ومن —٦٦— ٦٠
إذاالحهلر، عتهم وزال الغرق،، من أنقدهم فلئا ءعْ، دون له الخالهس بالدعاء تعال اش إل لخووا الغرمحا، 

بالحياةوليتشوا إثاها، اف رزقهم اكي العم يجحدوا أن أحل من باض! شركهم إل يعودون فجأة هم 
أمرهم.عاقية يعلمون فوف أعإرهم، بباقي، الدنيا 

حامحجحولهم من، واكام، والمال، الض، ءز_، أمنا حزما لهم مئة جنكا اثا قريش كمار يعلم أولر — ٦٧
والأوثان،؛الأصنام يؤمنون هل العفليمة القنم هده بعد واكهت،؟ يي والبالقتل يتخهكون الحرم 

الرحمن،؟بنتم وبجحدون 
والرسولالحكيم بالقرآن أوثيب شريكا، له أن فرهمم الكن-ب، افه عل، احتلث، أظلم؛_ \حت ولا —  ٦٨
نارj، لإقامتهم تمرير والاستفهام الك1.بيز،؟ هؤلاء مميرّ جهنم نار أ0 يعلموا ألر حاءه. حين، الكريم 
جهغم•

ف؛،اش ورصوان الخم، طرق، إل صتهديبم ةسءأ الإسلام، نشر أحل، منر حمنا ؤ، جاهدوا والديني — ٦٩
والعون.بالمر وأفعالهم أقوالهم ؤ، أحنوا الدين، ■غ تعال اش محإل والأجرة، الدنيا 
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اردممورم 

الرول:مكية.

القاصدت

وءظمت4.الخالق وحدائة عل ابرامن إقامة ١- 

عليهم.اض صلوات ارّل يعثة تمرير 

-٣

أقأ؛دتيآهيإ——ج 
,ي> يمج''وأرف سيئيويكت< هفيهن بمي ينح محبمم آلر؛'؛و< ٥؛< ؤآ ائ^ اأئ^'عيباقاا ؤادِ 

ّمءز"؛Q؟يمرآممي آلثوإسورك^يمعح ثغثهذ ثمن مل ين ألأفر ِش سثُى 
لاتثورنث>أ'كر_آثيدا محليث رعد.ه» عيشأثة لا أش أئ^أتبمت ألؤمتر نموأتنستيز يقثاء شح 
أأن؟هد0منيأمحرمحهمىؤث هأر 

الم.اذر.

إعجازبيان إيرادها ق الحكمة من وان القشة، الحروف، عل الكلام البقرة سورة ق ئثد.م — ١ 
القرآن•

عثث^ ١٥ه ؤآآدنآمحيس ه سانىتؤامحهمح،ُائا اف قول ق عته،ا اف دصي هماس اين عن 
السلمونوكان أوثان، أهل -همعا لأتمم اروم؛ عل فارس أهل بملهر أن تحثون الشركون كان وعلثغ، 

قال:M اف رسول أبوبكر ظكر0 بكر، لأي ظكروْ كتاب، أهل لأمم فارس؛ عل اروم فلهر أن نحثون 
ؤإنوكد.ا، كذ.ا كا كان ظهرنا فان أجلا، وبينلث، بيتنا اجعل فقالوا: لهم، أبوبكر ^كره سثئليون. إنمم أما 

إلألاجنك قال: قو، للض ذلك مذكر يظهردا، ملم سمح، خمى أجل فجعل وكذا، كذا لكم كان، ظهرتم 
فولهفدلك قال: بعد• اردم ظهرين، ثم ^ ١٥العشر، يؤذ ما والنفع أبوسعيد: تال العشر. أراه قال: دون، 

هاله ^١٠ بجرش بجرآئي ه الثفينوك< ؛^؛^2 قوم' إل( ه ؛ؤامحهُظبأقيم تماز،ت
ررمسوئ؛ باب اصد، -كتاب Vto-TtT/oالمنن الترمذي، )أ-محرح4 يدر،ا. يوم عليهم ظهروا أمم سمعت،  ٠٠سفيان: 

الذمي،•ددافس (، ٤١آ/• ي)التدرك ا-زاكم وصحص (، ٢٠٠١برثم الترمذي سن ي)صحح * ٣Pipttij. ١  ٩٣برقم 

 ٢'-



الرومسورة 

)أذرعات،مدية ق العرب أرصي أدنى ز التصرانة الروم دوله الوثنية الفرس دولة ءاوثئ| — ٢—٥ 
قالروم بمدهزيمة الفرس دوله الروم دولة ثئيب وسوف التبؤية، الجثة مْلالح الشام، بلاد ل ورمرى، 

علالروم يتنصر ويوم وبمدْ• الروم انتصار مل من الأمر تعال ف سنوات. تسع إل ئلاثر ينز ما مدة 
منانتقامه ق وهوالعرين يشاء، مى يتصر وهوسيحانه الفرس، عل للروم ائة بتصر المؤمنون يفرح القرسمي 
بمبادْ.الرحيم أعدائه، 

 ٦~ ~U أنيمكن فلا تعال اش من موثد فهووعد البؤية، للبثة الثامنة الستة ق الروم ثصر نجمق، وقد
منحصروعلمهم ومعايشهم، الدنيا أمور يعلمون حؤ، اف وعد أى لايعلمون العباد أكثر ولكن ،، يتخلف

الدلائلس فيها وما حلقها وعثلمة حقيقتها التف،كرق أما ءل١هرها، إلا لايعلمون ذاائ، ْع وهم لدنيا، اق 
فيها.يمكرون لا الأخرة أمور عن وكيلك عنه، غفلة ق فهم الخالق وحدانية عف 

والأسشاطاي،:الفوائد 

مح.؛لأنالإمحارءنام،لأيكونإلأ؛ٌص.رالة إثبات ١- 
خرواالروم أن أخ؛رت فقد الوقت،، ذللث، ق أحد عند معروفة تكن ل؛ جغرافية حقيقة فررت ٢— 
وأخفض،أقرب بمعتسن تش العرب عند >اأدنى٠٠ وكلمة الأرض. س متطقة أدنى ق الفرس مع المعركة 

الأرض،سطح عل منطقة أخفض هى أخرى جهة وس العربية، الخريرة لثجه منهلقة أقرب، جهة من فهي 
٤٠)حوال قدم  ١١٣ ٢ ئ البحر ّهني مستوى عن تتحفضن أي إل  سجلثهانقطة أخفضى ومحي مترآ ٠ 

المعركةأن تشهد التارمحة والحقيقة البحيطانية، الوسوؤة ذلك ذكرت ك،\ اليابسة، عف الاصطناعية الأفار 

بناض مد والسة: القرآن ق العلمي )الإءجاز اليت،. البحر حوصى ق انخفاضا العال؛ مناطق أكثر ق ونمت، 
الملحق.ق ك،ا المستر، اليعحر منخفض وصورة الروم آثار س وي؛فلرت (■ ١ "٨٩ ١ ص٧٩ تمدالعريراسلحت 

قال:ه جموض ثثم ؤ قال: i لاك اف؛ بأم إلا تكون لا الأشاء كز ٣- 
فكلاش، بأمر كديث وانتصارهم اش، بأمر هو إما علبوا فكوبم إدن ه بمد همين مل الأمرين ؤِبممح 

وأمرْ.تعال اش بتقدير الأمور 

للإسلام.مصالحة ةلك< ل كان اذا جض، عل الكمار بمض بانتصار الومئ؛ن فمٍح جواز ~ ٤ 

-الدنيا أموي من فاتمم وإن عليها، والحريمنن الأخرة عف المبلين مدح ~ ٠ 
المتقبلية.الأنباء عن تتحدث الي الغيصبخ أنباء عن إخباره القرآن صدق دلائل س ٦" 

للمشركن.محت.يه ق الصئ.يق س كإحصل يال.لك<، وجزمهم وعداض، بتحقيق المسالمين ثقة وجوب — ٧ 
الناع.الديى العلم ؤيغفلونعن المائي، الدنيوي العالم بتحميل يبتمون الكفار ٨— 



الرومسررة 

فالعلمالأرض، -ها تممرون يالي العلوم وتحصيل الحربية، القوة ياعداد مهيالبون السلمون ٩— 
الكفار.عل قصرآ ليس الدنيوي 

يشاء،مى يتمر وتعال فهوسحانه هق، افه بيد النصروالخذلان بأن إحارمتقبل )ْ( الأية •ا~في 
يشاء.قى و•؛نالل، 

.يتحثم، لا فاثه بأ وءاJالومين وعد إذا اف بال تقبل مإخبار )٦( الأية ق ~ ١ ١ 

نيةثسص نم يام، نما.بتبمآللأ آدتو؛-ةا ثا بجعم ؤآ نلم أؤ 
تكاىمحهآسين

ثثثهمتم نيا؛ عثثيثا ئ=كرطا آلأوءر< مره يمم أثث محقارأ تيهم 
آسمأ١^؛؛، عنمه ئ،رَكاث ?ج؟ بمللثؤف آُذسيلم وإثةكنَكاذوأ لظلتّهلم هت1كاذىآس بآثيننم، 
انهم ييدذ م آلخلق ?©؟آس-:بموأ يا جاؤأ آم يئاشي، طدئأ آن ١^ 

نث=كامل_؛>؛' ين لهم ذمح، تثم ممآفاسمح،آمحمحث. نبجم محئمحث. 
دعثي-وأ١٢٠١٠ثأثاآفيذكيرطمثثبجمحك> 

ؤلثاكا'ا*لأخرةدثاتتتثا وكدبجإ آلأمقَكمثيأ وآما ثمح؛ىثت< ؤؤبمثقق ذ< ئهتو ألصثثلحشت، 
ءمءث-رير،يىآلمذام، هأؤكك 

المهر*

اشحلق ق الفكر إعمال ق الكمار هولاع محتهد أولي ودلقائهت يرمله ١لكديين تعال اف يوج ٨" 
والأرصينالسح الموات حلق ما واته شيثا، يكونوا ولي خلقهم واته الأيات، من فيها وما أتفهم، 

افولقاء ياليعث، انماد من كثيرا ؤإف الدنيا؟ لفثاء محدد ووقت الخؤ، ؤإقامة يالعدل إلا ؛يتهما وما المح 
ثكدبون.تعال 

ص*الحكقوم انمايقة الكدية الأمم محصايع فيشاهدوا واعشار؟ سرئامل الأرض ق سروا أولي ٩" 
وحرثواالفارمة، القصور ليناء الخيال تحنوا فقد أجساما، وأعظم مكة، أهل ْن قوة أشد كانوا وهود، 

بالخججرثلهم وحاءتمم مكة، أهل عنت كثا أكثر دنياهم فعمروا حضراء، مرؤج إل وحولوها الأرض، 
فللمواولكنهم ذب، يغثر ليدمرهم افه كان وما تعال، اض فدمرهم فكديوهم الباهرة، وانمجرات القاهرة 
كفرهم.سسب، الهالكة الأمم ةصهس وئتح الأيدان، يشمل المهر وهدا والعاصي. يالكفر أشبم 



الرومسور؛ 

أنرلهاالش سبحانه افه بايات لتكدسهم وأشدها؛ أسوأالعواقب ١الجرم٠إن أولقك عاقبة كانت ثم ~ ١ ٠ 
سحرون•:V لكانوارسله، عل 

اعادماعل وحده القادر واثه ا>لخالوةات< بخلق يبدأ وحده هوسبحانه ياثه تعال اطه تحر ~  ١٣— ١ ١ 
فقدالكمار، يكتثب اليوم هدا وق القيامة. يوم للحساب الخلق حمح يرج^ إليه ثم موًها، بمي• أخرى مرْ 

شفعاءعبدوها الش الأصنام من لهم يكن ول؛ 7بما، يتملقون حجة ولايملكون العياب، من النجاة يقوامن 
العذاب.عنهم تلغ أن ميّر لر التي بالتهم كافرين حينئذ وكانوا العياب، من للخلاص لهم يشفعون 

فلهمالصالحايت، عملوا الذين االؤ٠تون قاما الكقار، عن ااإومتون يفترق الساعة تقوم ويوم — ١ —٥ ١ ٤ 
دائم.مرور ق وهم فيها، تكتةون الخنة، 
قاف رحمة عن .اء ال؛عادفأولثك، ويالبعث،، رسله عل تعال افه أنزل بجا ^•^١ الدين الكمار وأما — ١ ٦ 

ّأ؟أ؛ارعته يغيبون لا مقيمون، العذاب 

والأستنباطات:الفوائد 

علويتمع للتوبيخ، هنا فالاستفهام ؤ لقوله: التفكثر، عن أعرض من توبخ - ١ 
التفتقر.عل الحث الفائدة: هذه 

والئب،.العلوم أهل ذللث، ويعرف ه، لقوله-ؤ ان، اشؤ،الإنصع عجيب ~ ٢ 
]الرءال:م;ا،ه هظلشءبمت.ه,يخوتي >وؤ ْتثثأ ئيء كل جعل فقد تعال؛ ف الحكمة ك،ال ٣" 

والكانثة.والرمتثة، والكيفثة، مقدارالكمثة، يشمل والمقدار: 

باض.يزيدإبجانه حؤله مى الخلوقامحث، وق ه نفق اش، ايايت، ق الإنسان ئقتكر — ٤ 

هؤ:بمؤأآلخلقلإس قوله: من المعاد بالدأعف الأّتدلأل ٠- 
اف.غبر إل يجوز لا ٦— 

-٢٦٣ -



الرومصورة 

وآلأا5ضلآيياؤاآلت-عنومت_> ألخعد ؤلم تفبمجؤن تمؤبم^•وتْاث أقي"؛،؛؟-< ءح-ن مؤ 
تنتيأقث.لشبمن آلأيبم، زم آلي ين ويمجآليق آدتب ين أدى ئئ ئئلهثية.؛ محح؛ث 

ءائ—يمحًأ0ؤهن ا'و^؟ بشرئتي/ءفى أنتر إدا ثن مإب ين ■يلهكم ءاينتوءأى محيس غمجؤث■ 
قدإف<لأثتمؤد؟ومحح-عهإة يئيتتظم محبمئق إثتنكئ\'إثها تنأثسكلمأضئها حو3^ 

وألويتلإإ0فألسنيءظم ؤآغننش محأمحمحض قينتايأنيءأؤ؟ ةسيتمكروى 
.ه

التمثرث

المغربوقت ق إنعامه عل واخمدوه يه، لايليق عئا وثرهوه تعال، الله صيحوا المعياد، أيها فيا ~ ١ "٨ ١ ٧ 

•يع الوالأرصين التع موات الق كلمه الشتاء وله والظهر، والعصر الفجر وق والعشاء 
التسعالايات ق شزومحم تدبير ق قدرته وكهالء حلقه، ق عظتيه عل الدلأتل تعال اف يذكر " ١٩
البذرمن الأخضر النيات كإحراج فيه، حياة لا الذي البت، الثيء من الخئ الثيء تمج وحده اش الآتيةت 

ومثلجفافها. بعد التات بإحراج الأرض وتحي الأحمر، الغات من اليابس اليدر وإحراج اليابس، 
القيور.من كنزجون الأرض من البات إحراج 
بشرأنتم فإذا بالوالد، ذللث، تكاثرتم؛٠١ تراب، من آدم أصلكم حلى أن وحدانيته دلائل ومن " ٢٠
الأرض.ق متتشرون كشرون 

وتكنواكآلفومن جنمكم، من زوجات — الرجال، أتيا — لكم حلي، أن الدلائل، تللشر ومن، " ٢١
وقدرتهافه وحدانية عف دالة لعلامايت، الحكيم اكد.؛ير ذللمثج قر إن ّ وشفقة محثة وبيتهى بيتكم وجعل إليهى، 

صيحانه.وعفلمتنه افه، قدرة ق يتف،كرون لقوم العثليمة 
بهلقاماتع الالأرصين وحلؤ، عمد، بغير السح السموات حئؤ، قدرته عثلمة عف الأدلإ ومن " ٢٢

ؤ،إف بما• تتعارفون الش ألوانكم واحتلاف، بما، تتفاهمون التي اللغات واختلا؛، الخيرات، من فيها وما 
لكدئر.العالم أهل ينتفع.٠١ لدلائل واش الخلق من العتليم الأمر ذلك، 

i -



الردمسوية 

والامساطات:الفوائد 

لدح

الميتة مواد وهي للكون، حلمه بدء ْع أوجدها التي الأولية المواد من الأحياء حلق عل اش قدرة ~ ١ 
بدأحلقهالش الأولية المواد تلملثا إل جده يعود الخي الكائن من الرؤح انتزلع وبعد حياة، ولا فيها 

إعادةوكذلك الميت، من الخي إ-خولج صور أعثلم الميتة الأرض عناصر من الحية الخلية حلق ؤبمد منها• 
Xhttp://www.islamicmedicine.،>rg/zaghlool/79.h_القيامة. يوم ق بعثها 

اليوالارتقاء، النشوء نثلرية عل رد فيه ه ملد_، من ثلمتؤم - ءاتنتهءأنة نهى ؤ قوله ق — ٢
متطورة.الكائنات إل يقولهت دارون ابتدعها 

لآلو له محصل لا ما وحكمته اف أحكام من  ١٣-الإنسان يعرف ممرة، أيواب يه تثقتح التفكير ٣— 
أحكامعل الاطلاع من بالتفكر محصل انه عل هدا فدل يممتكرون، الدين بالقوم الايات حصن لأمحه يفكر؛ 

ي١إغفالة.محصل لا ما وح\ةمه افه 
اليوم.ساعات محتلف عل ممثته وجعلها الخمس، الصلوات هزصر اش حكمة من ~ ٤ 

ذلكق ممتديا يومه، صاعات ذللث، يشمل وأن وتسيحه، وحده افه يكر مى ينقين أن الومن عل ~ ٥ 
أحواله.كل عف اش كازيدكر اف4.الدى برسول 

ميدعها.وحدانية عف ئدل ايات الكون ق ما فكل الكون، ق مبثوثة وحدانيته عف الدالة القه ايات ~ ٦ 

لاشتالخومد;للكث> ؤ، ل>تقق هئ-إهء من وآبنعآوكم ثإلمار إقؤ، ءاينيهءتاء ين نؤ 
مبِء بتي ٠^١٠ منآك-ماه وبنجئ حيمعا حؤمأ الممح، ءايئنهء ؤمن أوأُ م-معؤبمي 

آلت_ماءمؤم أن ءائنمح^ '؛جأؤبمن يعقأودكث< لثؤمحب لأثير ؤ،مؤيهأإمكت بمني 
وأ*لأرءُ،ؤ،ألثثثت، من ولمحُ و؟ أذوصمن  ٢٥١دتاهمدعن؟مى إدا م يأشئ نألامحس 

مممحأذنثمنس^فى

آيحكي.هثثوأييير آلكمح،قمحبم 
المحبر.

لتطليواالنهار لكم وجعل لأبدانكم، راحه الفلهثرة؛ ووقت اليل، ظالمة ق ثومكم افه آيات ومن " ٢٣
يسمعونلقوم سبحانه وحدانيته عف دالة لعلامات الرثان( التيم ذلك ق إن تعال. اض فضل من الررق 

.١٣٠فيتتفعون وافلواعظ، الأيأُت 

-٢٦٠



الردمسورة 

منؤينزل ببركاته، وتطمعوا محاطره، من الرق، لعان — سحانه ~ يرثكم أن أياته ومن — ٢٤
يعقلونلقوم مشاهدة لعلامائي، الكريم الفضل ذس ق إن جفافها. بع،- الأرض يه نحيا مطرأ الحج، 

ميحاته.الرازق عظمة 

ثمالأرض، عل الساء قط نفلم وسوما، الأرض' واستقرار عند، بضر الساء قيام آياته ومن - ٢ ه 
نحرحون.أنتم إذا ياليعثح الأرهمر من دعوة سبحانه دعاكم إذا 

محادونكلهم الخلوئامحت،، من السح والأرصئن تع الموات الز مى كل وحد0 سبحانه وف — ٢ ٦ 
سبحانه.لأمره 

أهونؤإعادته للحساب،، الوت؛ بعد حثا يعيده ئم العدم، من الخلي يبدأ الذي هو سبحانه واف —  ٢٧
وحدههو إلا إله لا أيه وهو والأرض، موات الل الأعل التل وله مهن، اف عل وكل بيته، من عليه 

ءءالوةاتههتدبير ي الحكيم ملكوته، ل وهوالعزيز تيء، كمثله ليس 

والاسباطات،:الفوايل 

Mلرمجا الكالخات حضوع عل دلالة ( ٢٦الأية)ق ١- 
^ايوحد عليه، القيس من أول يكون الذي الثيء عل وهوالاستدلال الأول، قياس امنعال ~ ٢ 

بايت،من أقدر الإعادة عل فهو الابتداء عل قادرآ كان إذا فائه إعادته، ه عله يمرأموث> ؤ ت قوله من 
أدل•

حياتهيتفلم أن للمسلم ولابد عي، والللعمل والنهار والراحة، للنوم الييل جعل أنه اش ستة ٣— 

ويعلمون.يتفكرون الدين الؤ٠خمن إلا والأفاق الأنقى ق اف لأيات يلتفت، لا - ٤ 



الرومسورة 

نئممًقلم^ محًئ؛ نن ص توق ك قن ^٣ تةانقه؛ن١٢ني ثؤ 
اؤ؟بمقؤيثت لثؤم آوينت سنل يتكنه ثؤآء فيه ة\ثقن 

أو؟قص-ئق تن كم ؤثا أئث أًنئ تى محشَيدى منرعلم أهوا.آهم حننثتآ آسى آقع بل 
آثمثعوآتيش دبوك لاتييل.لحلؤ، عثمأ ^^ت<آشآنيتلرآفاس 

ينيذخميؤأ ه ألمبم-؛زه ؤأمثؤأ واسوه إنه وتذث0 ؤومحى
هو©؟ متمة لدثثم 7تيايما شيعاح دحفامأ ئرءدأيبجم آلختجك< يث أو؟ آلمنيكة 
اكفرث

الأريء^^٢ مدكم من أخت هل أنفكم، من - القركون ي - مثلا لكم اش - ٢٨
تخافونك،ا أموالكم يقاسموكم أن الأرقاء الشركاء هولاع تخافون مال، من رزقاكم محا شارككم 

مساواةرصون لا وأنتم حلقه، مى شريكآ فه نحعلوا أن ئزصون فكيف القمة؟ ق الأحرار الشركاء 
الحق.اداع يعقلون لقوم الأدلة وئوصح الآيار-ت،، صا اليان ذلك مثل انال؟ ؤ، لكم عبيدكم 
فلابرهان، ولا علم بغر الض هوى يمجند ذلك يل تعال، باق إشراكهم ق حجه فم ليس —  ٢٩

اطه.عذ.اي، من يئقذهم من لهم وليص الكفر، ق تماديه يهسيب اطه؛ أصله نن يهدي أن يتطيح أحد 
اشوحصى د؛سه، عل بالاستقامة تعال اطه حتامة إل يتوجهوا بأن وأمته ه المحي تحال افه بأمر " ٣* 
دينعل واشتوا اريد.ن. شتي الأمرين عل ويرب القلب، لإئال نح الوجه إئال لأة الوجه؛ إقامة 

الشامت،بل العباد، عليه اطه قطن لما تغيير فلا ولادتمم، مند عليه الناس حلق الذي اف وهودين الإسلام، 
يعلمونلا العباد أكثر ولكي تعال، اض رضوان إل الوصل والملريق العثليم، الشأن ذي الدين ذلك عل 

الحق.الدين هدا عظمة 

أويمرانهيهودانه فأبواه الفطرة، عف يولد إلا مولود من رُما اف رسول قال ءالت ه هريرة أي عن، 

آؤآش ف3ل.رُت، ؤ يقول: ئم جدعاء؟ من فيها محقون هل حمعاء، بهيمة البهيمة تحج كا يمجاته، أد 
مورة- الضر محاب -  ٤٧٧٥برقم  A٣٧٢/ الخاوي صحح الشيخان، )أخرجه ه،ا- هثمالأتيءيل طرأناس 

الفطرة...(.حمل عولوديولد كل ٌعنى باب المدد، كتاب — ٢ • ٤ ٧ / ٤ لم موصحح ه، اف يثلؤ، ؤلأتي؛ل باب الرءام، 
بأركاما،الصلاة وأداء بطاعته، اطه وخافوا تعال، اطه إل راجعين للدين وجوهكم وأقيموا —٢٣— ١٣ 

وبد.لوه،دينهم ل اختلفوا الذين من غيره، اض بعادة المشركين، من تكونوا أن واحذروا وأوقاتها، ومروطها 

،٧



الردممدْ 

علامحم هم لأنفمحكمون إذ قرحون، ٧شرع الخالقة العلوم من لدبمم ما فرقة كل فرقا• فأصحوا 
وأةغثرهمعلاياطل.الحؤ، 

والأمشاطات:الفوايد 

الأمثال.صرب ق القرآن بلاغة روعة ~ ١ 

لأنوالفطرة به، ي لأو الئنغ والفطرة: الئنغ الإخلاص عف افئ الدين مدا ل اجمع ٢- 
•عليها وجبلوا حلقوا الناس 

للمشرين.مثا-ية الدين ز اكفؤق دأئ دينهم، ل يتفرقوا أن >^، ٠٧لايبغي أل عل التشيه ٣" 
والعابير.الحقائق لتوصح القرآن؛ ق الأمثال اف صزب — ٤ 

الحق.عل أما فرقةئدعي ومقل محتلفونمممرئون، التكئار ٥- 

هميهميتيم مئة إدا تته ادادهدّمنم إدآ ثم إني ثنميث نثبم صر^^١* آلناس مس ١ ^ؤ 
يهننلثثا ئثهن أرتا . تنيمى مثل ثابتهزتثتمإ مثآ تنيخي 
ثرمثيما تصنّهتر ؤغن ^١ همتمأ تيمه ألثاس أد نإدآ ?@؟ ينيخث م، دثاَكا>وأ .؛؛؛٤^ 
لسيدإك،لأثت ؤ_، ودثدّرإن نزيشان أتين نمم. آئم أن تجيإ ؤخأ مظو0 ب إذا ئد;عم 

يحيدؤنؤغمهأيتوؤأؤككحيرللذيث^> حئهءوالمتسكنؤأنالتيلد'إلى قاتذاآلذع، بقهنؤن 
ثلمال1مدمق
المسذر*

لثرخإليه؛ به واسغاما التوحيده لربهم أحلصوا وبلاء شدة انماد أصاب ؤإذا " "٣٣٤٣
الخحودأمرهم عاقية لتكون فحأة؛ بربهم يشركون مهم طائقة فإذا برحمته، فم اصتجاب فإذا البلاء. عنهم 
جهنم.نار ق جحودكم مص؛ثر تعلمون فسوف الكفار، أيها فتمئعوا ت بقوله سبحانه ئوعدهم ثم افه، برحمة 

ينطقأوكتابآ شركهم، عل واضحة حجة عليهم أنرلتا هل نائلات اباحدين هؤلاء عل افه بمكر " ٣٥
شركهم؟؛بصحة 

إذاالعاصي ارتكابهم سسج بلاء أصابهم ؤإن بها، فرحوا بالخيرات انماد عل أنعمتا إذا و— 
يشاء؟مى عف ويصمه عباده، من يشاء لمن الرزق ثوئع افه أن يعلموا أولم فجأة، الرحمة من يشون هم 
ورسله.باش يصدقون كوم وحءانيته عل ثدلألأت الحكيم التدبير ذللث، ل إن 

iA -
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يالدْعن وال٠حتاج والقشر يه، والمر الرحم صلة من حمه هرسك، — الومن أبما ~ فأغد — ٣٨
أصحابوأولثك، اف. رصوان بعمالهم يريدون للذين حير العمياء ذللئ، والصدقة. الزكاة من وماله، 

عالية.يجؤ الاحرق ول ءلي؛ة، بحياة الدنيا ق الفائزون هم الربة الدرحايت، 
والأسشاطاصالفوائال 

أصناهم(.)وما ت ولريقل ^، ؤوإن>نيتّيلم ةال،ت لأيه افه؛ إل تفبماف لا يثة ال— ١ 
افهأذاقهم فإذا والشدة، الرخاء ق الناس أكثر طيعة عن يتحدمحت، تقلأ ماخار ( )٦٣الأية ؤ، ٢" 

بمرضمنه أصابمم ؤإن شكر، مخ لا وأثر، بطر قتخ ؛دللئ، فرحواورخاء وعافية صحة من منه نعمة 
ذلك.زوال، من يشون فإقم ومعاصيهم، ذنوحم سب وصمح، وخوف مح-فقر 

علوتضييقه الرزق،، بنعل مر لقوم وتقريرمامحدث، هق، افه بيد كله الرزق، ومييق، الرزق تعة ٣— 

للتقرير.الاستفهام لأف ه؛ ١^٧١ ؤ لقوله: آخرين؛ 
للفاعل.خيرا أكثر كان ف أخلص العمل كان كئ،ا وأنه الإخلاص، أمية عل اف ٤- 
همؤ ئوله: م، بوحي وهذا يه، المأمور دقنل، الإخلاص، بأمرين،: يكون الفلاح ٥- 

والإخلاص.بالفعل اتوا إليهم الثار وهؤلاء الثميمن 
٤^٥.به مشركون الثؤاء وق افه، إل يتضرعون الصزاء ز فهم مواقفهم، ز متناقضون الئار — ٦ 

اط؛.ق افه لثعرقه الرخاء ل يعرمه الصزاء، ل له وعنلص الثراء، ق يعثدْ دانا، اف مع المؤمن ٧" 
،^٠۵١١١٠عن،. افه وعيماو ؤيصمر الرزق، وبنط الثراء، عند فيشتكرْ اف، بقدر راض الومن، ٨" 

الرذق•وتضغ، 

يكفر؟أو يشكر هل امتحانا، يشاء يئن اررزق، يزئع افه بأن متقلأ إخار )٧٣( الأية ل - ٩ 
•بجرع؟ أو يمر مل اختارا، يشاء ثى ض ويضبمه 

الصدقةأحر له؛دللث، لتكوى غمرهم؛ قبل الحتاحين وأرحامه أقاربه عل يتمدق أن المتصدق عل ~ ١ 
الئ.حم•دبلة 

.٢٦٩ ..
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ءازيت،ِتنقؤمؤبطك<ثيهعندآشمحبمآ فآآنولآثيد<هلييتبجإ ماءابثم-محن حمؤ 
و\فيىحةأ \س ?0 اثسن م ه آه 

هر0بحىح/ق\وّ
قآيؤصنسيمحأ هق ?0 قملهممجمث حمؤإ محي'ألثاير،مثهمبمشآمحبما يألمبتاكث؛ث 

كناشءِمنمهآقنِ شقذلإميم؛''0؟ حذمحآ ين عيهألإس 
حملصدْاهإدذفسملمؤمى تثهأةئثهُ من'قمن ?0 يصدمحة يرنذ آش ين لد' ممد لا يوم دايا آن 

ش»لأمحت،آوكذئنج^؟ه
ثرتالضؤ

اض.صد له ثواب لا فهذا لم، أمدى ئ أكثر الناس عيه يرد أن يريد أوهدية عطه أعطى وش - ٣٩
الذينهم العالية ايزلة أصحاب فأولئك تعال، اض لثواب طليا ذلت>و0كن وصيفة زكاة من أعطتم وما 

الخراء.لهم يضاعف، 

ليسوأثه القبور، من وثنثهم ؤإماتتهم، وررقهم العباد، يخلق الفرد وحده اد4 سبحانه تحر — ٤ ٠ 
يشركونفكيف، الأشياء، هذه من قيء ق يمال افه يشارك ش المشركون يدعوها الش الشركاء من أحد 
شركهم.عن وثقيص افه، ئثره فيها؟ صرف، له ليس ض العفليمة الأمور بءذْ انفرد بمن 

وغيرهاوالغرق كالقحط بأنوامها ارعقويا>ّتج فترلت، والبحر، البر ق والضلالة العاصي خلهريتؤ — ٤ ١ 
قبلذللثج وكان افه، إل يتويوا كى أعإلهم بعضي بعقوية لميبهم الناس؛ فيها وغ الش الذنوب ت، بب

الخيراُتح.وعمت، العقوبايتج، من فنجوا أفواجا، افه دين ق الناس يحل يعث، فم الخم، بعثة 
الذينالماضية الأمم ممثر فانقنروا البلاد، ق سيروا اككات بر'للمكدي،ن — الرسول أقبا — قل —  ٤٢
تعال.باش مشركين كانوا أكثرهم لأف ؛ ٢٠٥١٠^

يهيءقبل الإسلام، القؤيم ودينه تعال، اش طاعة إل يتوجهوا أن وأمته . الخم، تعال افّ يأمر —  ٤٣
ل^^، الحاب، إل الماد يتفرق اليوم ذلك ل افه. أمر من له راد فلا لزيه، سبيل لا الذي القيامة يوم 

جهنم.ل وفريق، الختة، 
إذهم؛ لأنفذلالثإ فثواب اض وأطيح حثرآ عمل ومن 'كمره، إثم فعليه ورسله افه كدب ش — ٤ —ْ ٤ ٤ 

إيهفصه. هن محلما )وايا الصا-ئت الذين الومنن القه ليجري اجتتة؛ ق ضرلتهم يهيثون 
سنمه.الخاحدين كمحب لا 

-٠٢٧٠
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والأستنماطأت:الفوائد 

٥^،عل نيادة وطاو_، الربا، بقصد الال من قرصا أعطى مى بآف متقلأ إخار ( الأية)٩٣ق ١" 

وصدقةزكاة اعطى تن آخر>\او منشئ إخار دفيها ويطله• يمحقه اف ليزيدليمرفإل القرض، 
ممرة.أضعافا له ويضاعفه سمله، اممه فإل لثوابه، افهوءللبا اة مرص ابتغاء للمستحقين 

تعاقاش رم، فقد ه، لقوله: الإخلاص، بحس_، الأمال مضاعفة تكون ٢- 
افه.وجه إرادة عل الإضعاف 

•محدود أجل لها نفى كل أف الموت، متشلأعن إحار C ٤ )• الأية ق ٣" 

ؤملمثجيمإشسإ,ينقوله: ق ي التحت. هن.ا مثل لأف القرآن؛ أسلوب ذ الإكاع ئوة ٤" 
اممه؟.0ع تعبدوما إذن،ياذا لا، جوابه: سيكون متهم فكل الإفتاع، j، يكون ما أقوى همذا دلآكاثن'؛يىمه 

الأمراضوكثرة كا-بمدرس، والبحر، الجر ق الماد ظهور م، بأف تئلأ مإخبار ( ٤١)الأية ل ْ~ 

بعضبعقوبة الناس ميج، هف اطه بآف آخر تقبئ مإجمار وفيها الشر• يقأرفها الش العاصي هو إثا 
أحوالهم.فتصلح العاصي، عن ويرجعوا إليه، يتوبوا كي الدنيا؛ ل عملوها التي أعالهم 
يثمىأوما (، تربة " ■مواء ~ )ماء الطبيعية للبيئة محدمث، الذي الفساد الأية شملت، العناء: قال، ٦" 

لالإعجاز قمة ؤإن اييثة، نحو المش الملوك ي التمثل الأخلاقي التلوث عن فضلا الْلمعي، بالتلوث 
كاملةالوولية الإنسان يتحمل وكيف، والبحر، الجر وق الإنسان، ق وآثارها الشكلة عرضت أما الأية 

البشر،من ساكنيها لإعالة صالخة وغير معطاء عثر جعلها ئ بيئته بحق وجور ساثن سلوك من اقترفه عإ 
الثاساكؤل للمدممر الخاص الكتاب : والحر الم ل الخاد )ظهر الكايات،؟ باش مجن فيها الحياة يشاركهم ومن 

(.٦١ص والسة، القرآن ي اللص للإءجاز 

أرادمى أف ذللث، عف فيتمع ه، ؤبآكأيت،لإدك،'ائابم، لقوله: كسبوه؛ بط إلا يعاقبون لا اكاس - ٧ 
الئوبة.و'ئنتح العقوبة، لي أسباب من، الئوية لأل افه؛ إلؤ محتحبر العقوبة عنه تربع أف 

ه.آْكرهمثث،نكبم جه)؛ لقوله: أكثرهم؛ إشراك  ٠٣؛كان؛الئابقة الأمم هلاك أسباب ٨" 
؟طه خالصة وأخرجها اف، زجة بما ابتغمح، إلاإذا صاحبها الفقه؛٢^١ يمبث، لا ٩" 

تحال.الئه فيط يدحل وإفسادئ الييثة تلؤيث ~ ١ ٠ 

الالذين عف ويمرق بصفامم، ليتهم، افه؛ محثهم الدين الأصناف عف بمرق أن الومن ~ءل، ١ ١ 
صفاتمم.من نمته ونحلص عنهم، ليبمد الذ؛ نحبهم 



الردمسورة 

ينٌئمحءمهمحأ ألملك.؛آتمهء محذية قم؛يء ين بؤني؛ أف؛^٢^١٤ إسءايتيمحً حمؤ 
أنتي!ئ؛محق صح م.مةآمم؛ئه وتتاصبم،نءاك ;بمن 0 ;ئءس 

'الثمأيكث<ؤرنبسثله> مح1ثا ءنثيرّ منيل ألدى آهئ ٠؛^^؟ آلثؤما0 ئمس ئقنا ■حم! جانكن 
دساثمثن•بمادهءإذاهم يشاءين من به.؛• أصاب هإذا ية\أذو.، من محج آلؤدق ثنى وآنع>إهركطذا ئثاء 

ْكشأش تبمت وآ تن عثهر يرل أن مل مأمن ٧^١ 
ه٠ ٥^ _؛ لثشيق د:إدكث ^؟!٤ بمن ^٢٧^٠ 

•المسر^ 

والثمرات،ا-امات نم للمطر، ومحليات مبشرات، إرسال، وحدانيته عل قدرته دلائل ومن " ٤٦

اشبأمر الرياح موب عند البحر ل السمن تر وكالنيات، نحؤج الذي الْلر بإنرال، رحته من وليذبمكم 
والعمل•بالقول اف تشكروا ولكي وضرما، بالتجارة الأرزاق ولتهللبوا تعال، 

فجادلهمالحؤ، إل بمدومم قومهم إل رئلأ ~ الرسول اتبما — هبللئ، من أرميا لقد وما —  ٤٧
أوجيناْثابتا حما وكان تكذيبهم، عل عقوبه تعال اتله قدمرمم أكثرهم، •,بما فكفر العظيمة، ؛العجزان 

أعدائهم•عل بثفرهم الومت؛ن عف عليتائمملأمتا 
الحاب،نحرك ام الرثلح بإرساله وذلك عليهم، الغيث، يثزل كيفح البشرية تعال يبشراف — ٤ ٩ — ٤ ٨ 

عمٍجالطر فتشاهد متصلة، أو قطعا ويعله الخو، أعال ز فيجمعه أمامها، وئئوفه ياناء الخافلة 
لفيالغجث، نزلل مل كانوا وإن يفرحون، هم إذا عباده من يشاء من به أصاب فإذا السحاب، بين من 

وقنوط•يأسر 
حضراءالأرصى بجعل اف أل كيف، والخيرات، الثمرات من الغيث، أثار إل — العيد أبما — فانهر — ه ٠ 

وهوالموتمح،، شمي الأرض، هن-ْ إحياء عف دد-ر الذي الشأن العفليم اف ذلك إل جرداء؟ كاسح أن بعد 
قيء.لايعجزه قدير الأشياء من ثيء كل عف سبحانه 

والأستنياطاُتحتالفوائد 

وجريانالطر، لنزول وذللثح للرياح، ه اف إرال أسباب عن مستقبئ إحيار ( ٤٦)الأية ل - ١ 
ذللث،.عف اف ليشكروا البحر؛ ق السفن 

الكئ.يينعف باشر لرسلهم، السعجن الومتهم، اش لعباد وبئاره مستقبئ إحبار (  ٤٧)الأية ز ٢— 
برسلهم.

٢٧٢
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ه.قتقرإي< وظؤ ؤ هوله■ من ثوحد ومده عد4، اف نعمة لشكر ___، للإنسان ظهورالايات ٣— 
•لانحمى اش ينعم ؤاثعامه، مضله منه اعتراخآ وئكرْ، اش حد من يتقثر الومن ٤— 

ه.قميؤأ افيث ؤثانش-ثاثن وعلا؛ جل له ا،لخالضن نحذير — ٥ 
لابدالمر ومدا ه. علتثأ غما جايى ؤ ت لقوله ا،لو0تين؛ ئضر ه نفعل اف أوجب ~ ٦ 

هث،اث من فهواستدراج للكمار الخاطفة الأنتمارات من حصل وما التعقليم، ميغة أتى لأثه يكون؛ أن 
للمؤمنين.تكون أن لأبد قالعاقة أبدآ، القئر هدا لايدوم إئه ثم النهاية. ق للمومتين القئؤ يتم حتى 

ه.يثاصرآلثفيثإرت تما تعالت قال لشر، سٍب وأيه الإيإن، فضيلة ٧— 
لوما ، خلافوالرتني، الغازث، غؤ أعل من نزل إذا لأيه أعف؛ من المْلر نزول ق هك اف حكمة ٨— 

الخال.إل مل أن ظنهمقالأازليل فلوكان ١^، ^^،كان 
حياةمن ممل ما الفلور الحوص انتظر. الحرس عل الطلور بانموس الاستدلال ٩- 

الموتى.إحياء من بممل ما ايتفلر والمحسوس الأرض، 
المؤمنحلاف افه، و؛عمة جحود ثفور وهو المحنه، عشد يثيتج ولا البلاء، عف يمثر لا الكافر ~ ١ • 

البلاء.عند الصائر الرخاء، عند الشاكر 

وأفؤبمبجها، يبها فإثه موتما، - ١٠الأرض؛إحياء ق المْلر أثر عن تقلأ مإخار ٥( * ) الأية ~في ١ ١ 
اللاحق؟ولاق الحاد، ف ولا السابق، لاق قيء، سجز0 لا قدير ثيء كل عف جك اف 

مجوي لمؤق ٢ مسخ لأ كفثيث تعادْء مى لفللؤأ مصّمك همآؤه يبما قّن لعت ؤؤ 
همهمق-خئلأشثفيق%انننا ك عزثثشج آثيدآمح؛ا محمآ ؤ؟ ؤمحإممح، آلما-تّآثمحائإدل 

مخربند ين حمل نمِ مة صعقا بمد ين حصل ئثّ ضعما من حالص^م أش تسيؤذ 
خثسئأتتيؤذاماثخأآلت-اعه ئمؤم ألميبرا'و^أ'وخوبم ههمحإ•Lنئآءوهوآلدإسث ؤيثججه صعك، 

َكثلدثككامأعترتثثائ 
الفر.

لظلواالريح، ثئ.ة من يابسة فرأوها لزروعهم، ممسية عاصفة رخا أرينا لئن وما — ٠١
تعال.اف نعمة جحود عل تحزين بعده من 

-٢٧٣ -
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إليغويك الصم تنجع ولا ثدئر، مؤغ القلوب موتى سح لا — الرسول اثبما — ٠إJك —٣٠— ٠٢
سمعوما ضلالتهم، من القلوب عمي :يائي أنت،وما والتفهم، السءاع عن معرصن انصرفوا إذا الحق 
لأمرنا.متقادون فهم الشامية، ومعجراسا النزلة باياتنا يصد.ق إلامن  ٤٣١سلع 

ريكموعد ما وجا_تم ررهل فقال: بدر هلي_، عل التحي. وقفج قال،ت عنيمأ اض رصي همم ابن عن 
لتعلمونالأن ُُإمم  'هالنص قال إثا ^،؛ ^١١لعاتشة فدكر أفولءا• ما يسمعون الأن إقم محال: ثم حقا؟ 

الأية.هرأيت، حتى ه ؤةكلأق1يعآمق ؤ قرأيت،: ثم هوالخق،،. لهم أفول كنئ، الذي أن 
•جهل( ش قتل باب الغازى، كتاب —  ٠٣٩٨ ، ٣٩٨ ١٣٠بر ٣٠١البخاري )صحيح 

قوةالطفولة صعق، يعد من جعل ثم نهلفة، من - الثر أبما - حلقكم الذي هو ّبحانه اف - ٤٥ 
والقوة،الضعف، من يشاء ما اشء كنلق الهرم، وئم، الكم صعق، الشباب قوة بعي. من جعل ثم الشباب، 

مايشاء.عل القادر بمبادْ، وهوالحليم 

زمنيةمد.ة غم اكنيا ق مكثوا ما إثبمم بملفهمذ، بأمم القيامة يوم الجرمغ، حالة عن تعال اسُ نجئ ْْ~ 
حلفهم.ق الدنيا ق يكدبون كانوا الكاذب ا-لحلف_، ةالئv مثل جدأ. فليلة 

والأستساطاصالفوائد 

العذاب•ييح عليهم اض يربل حثن كفرهم عل الكمار إصرار عن تشلأ مإخار ( ٥١)الأية ل ~ ١ 
موجودة.غم فكأما ، ١٦٠واعتبارهم تديرهم بعدم حواشهم بمعللون ال،كهار ٢" 
دعومم-يقصرj( لأوم عته، الدعؤين إءر١م، من لايتثي، الداعية "١- 

الزمنيةالثانية من جدآ صيم حزء وهو الفيمتو من أقل هي بل الأحرة، إل بالقياس كرة الدنيا — ٤ 
ك.لأمحااية ءا الآ-محرة زس لأن ئانية؛ 

-٢٧٤ -
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آتتثبجت ئهىث١ آلمت بجم إك اش فيَكف نئثن كد ؤآلإيص أللم امحبجأ آيث ^ ١٥^ؤ 
مملمنلأمسمحممون0صلأتجمح 

جئثهم%ابحؤئمحلىالخنءكثرقأ,إنمحتجز تثؤ، هنداآلمنءانثنَؤو ا؛جإؤإثدصتيثاممثاي>اي 
قعدآثم]ن هائي ٠ لأبملثؤى هنيب عك أثئ أو؟كدإلىلإح ثتطؤن ^٠ أتثنِ 

^بمقآثنلأثممحض04
المبرٍ•

منتتثكم يوم إل الحفوظ اللؤح ل كيب محا ينتم لقد وافه العلياءت الومتون عليهم فيرد " ٠٦
واغ.ص اثه تعالمون لا كتتم ولكنكم به، يكدبون كنتم الذي البعث يوم فهذا الشور، 
ربكميتؤية.أرصوا ولايقالفم- أجرموا، ةي،ا عذرهم أنفتهم الفلا،لين لايئي القيامة فيوم " ٥٧
ويقعوْ،الخؤ، ليتثتوا مقل؛ كل من فم ووصحناْ الحؤ، القرآن هذا ي للعباد بقا لقد ومسا — ٠٨

في،ائدعون.إلاكاذبون ماأنتم لتقوثن• صدقك عل يدل ياية للكمار أبماالرسول جئت، وماإن 
العلممن هم أنقحزموا الدين قلوب عل اش يطع الكمار قلوب عل الطع ذلل—، مثل — ٠ ٩ 
الحق.اسبع لايعلمون فهم 

حؤعلهم بنهرك اش وعد إف وأذاهم. دعومم وعل به، أمرث، ما عل - الرسول أبما - فاصد - ٠٦ 
الرسل.لايمدقون الذين اممار يفعله ما والقلق الخئة عل ولامحملنلخ، ى؛ت،، 

والأسشاطات:الفوائال 

الخجةهوإقامة مثل كل من القرآن هذا ل للناس اش بيان س—، بأف متقيئ إحيار ( ٠٨الأية)ز — ١ 
افهجلوعلا.وإثباتوحدانيع عليهم، 

القرآنمواعظ س يتقيدوا لر الذين قلوب عف تعال اض طح عن متقلأ إجمار ( ٠٩ذالأية)٢" 
الكرثم-

الأحر؛.وينكرون بالحق، يكد.؛ون ولذلك لايعلمون، جاهلون القمار — ٣ 
العالون.الومنون إلا ييعيها يعقلها ولا المران، ل أمثالأمثتددة اش يمكر ~ ٤ 

الأذى،واشتئ. الهلريق، طالت مه،ا اش، بنصر يمنه ولا افه، وعد بتحقيق يقينه الوس يمقد لا ْ~ 
وتطئهم.الأعداء استخفاف وازداد 

-٢٧٥ .



ّورةلةءان

الزول:مكية.

المقاصد:

وفضلها.الحكمة حقيقة بيان ~ ١ 

وعظمته.الخالق، وحدانية عل الياهره الدلائل بيان — ٢ 

المالية.الأداب أصول بيان ٣- 

»
،>

ى
ء

أق١١^آتييبمي 

شسلآةُه؟آكنيشمؤقآإص.لؤه?ج؟ غك أه؟ ؤاوتِ 
نين٥؛ أيبجكؤئدمحاينيؤهم^ءكلإآمم«م0 

عدركم أؤكك  ١٤٢٥مح،ثخدها طمث تم آس سجيل عن شل لهوآلحثد.ث تثميى من آلتامن 
ئذاصه:زممائكتستي^ن

١ؤر الف

إعجازبيان إيرادها ز الحكمة هن وأن اكلمة، الحروف، عل الكلام المرة سورة ق ثقدّم — ١ 
•القرآن 

حلريقإل للعباد ها.ايه ومٌاءظه، بأحكامه الحكيم القرأن آيايث، المثليم المقام ذاُت، الآي١دث، هدم — ٤ ٢— 
وشروؤلها؛أوئاما الصلاة أداء عل محافظون الدين والأعهال، بالأقوال نحتون للذين ورحمه الرشاد، 

الأحر.اليوم بممديق دائ،أ جازما اعتقادأ يعتقدون ومم للمتحق؛ن،، الزكاة ويع3لون 
أصحابوأولئك، الحق، إل يرثيهم ربيم من نور عل الحليلة الصمايتؤ بتللثج الموصوفون أولئلث، — ٠ 

بالخغة.الأحرة وق العليبة، بالحياة الدنيا ق الفائزون هم المالية، المنازل 
قو؛ويسوك عنه تعال اطه ض ؛، افه، طاعة عن ارقلوب> يلهي ما وعنتار يستحث، من المباد ومن ~ ٦ 
الحؤعن الثعداء أولثلث، سخرية. افه دين ويتخذ بالإثم، جهلا العواية للريق إل الهداية ؤلريق عن لمل 

جهنم.نار ق مذل، عياب، لهم 
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كان*ود؛ 

ويىآلنا:ينشئثشفلهرؤ قوله: ق وغيره، جابر عن بعضا، بعضها يقوي بأسانيد الطبري أحؤج 
د٠كحول،•جثيُباس لسعدبن أعم** ماص سعيدوابن ابن ص كم له-)وذمءابن والأصت،رع هوالغناء ،؛ Jlsه آلكثديث 

ولابمواعظها، يأبه فلا كبدآ، عنها أعرض اذقرأ0 آيامت، عليه تتل إذا نهوالخديث، عل اكل هدا ٧- 
ا،لوُبع•النار بعداب وأئدره — الرسول أيها — ءأحمئْ صما، أذنيه ق كان لرسممها، ك1وه يعيأبأحكامها، 

والامساطاتف:الفوائد 

سيقأومحأ خبت القرأن ي فليس ه، وهوؤآصّ العظم، الوصفخ بمدا القرآن عل افاء - ١ 
اغكمة.ساق انمث لأف ه ؤآ-لكمِ لقوله: عتثا، 
ه.ميثؤين ائس لهاؤ مابعدهابيان لأن الإحسان، من الصلاة إقامة إن — ٢ 

فيه.خثر لا وهوما لهوالحدسثح، إل يرثن ثى دم ٣— 

ه.عن شل ؤ تعال: لقوله افه؛ سيل يصدعن ما كل دم ~ ٤ 
اف.بايات الهرء نحرم ْ~ 
الخق.عن لتئدوهم باللهووالئعت،؛ الغاس إثغال عل الآكفار؛نرعون ا"~ 
المحو\ص.هومن بالماطل ان الإنأئغل  ١٠كل ٧- 

>َبمَ> آلئ_غناؤعدأش-حقا'وهو ?جأجشت،ألعم لم آمحنيخت، ؤعملؤأ ءامتؤأ ١^-^^ ؤإة 
وق,بماينَلإ،ضزج آن خط i،^^، يألمح، معما مخ<أءنببجء ه آ"كًهبم 

^ىفماداءر؛ت?جأ رهجَقميحم ًًقل يل، بما ألثماءماءضج ؤأننلنايى دابم 
يئهًظريبن .ؤس أنآسآو ثمسآ-يكمه ءاتئا ?ؤ؟ؤتثد ثمين >؛iL_ ؤ، برآلهiنيثون دؤنهء من أم,، 

التنئ يثن وآ حميسد عئ آست ؤ0 وسكمن لمسهء 
.هئثئاث_بجث 

■الهشههجر 

أيدآ،فيها ماممن النمم، حنان ق كريم أجر ثواحم الصالحات يعملون الذين ١^٠٠؛^ إن ~ ٨^٩ 
عياله.ندبثر ق الحكيم ة ملكوته ق العزيز وهو اليعاد، عئلف لا حقا ذلك افه وعد 
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يمانسوية 

تضطربلئلا ثابتة؛ جيالأ الأرض ق وألقى ترويبما، أعمدة غثر من السح موات الالفة حتى — ١ ٠ 
صنفكل من الأرض ق فأنسا مطرأ، المحاب من وأنزلتا الدواب، من كثثرة أصنافا فيها ونشر بكم، 
للشر.ناح النثلر، مج 

التيالهتكم حلمثه قيء أي ~ المشركون أيها ~ فأروف افه، حلق هو تشاهدونه الذي هذا " ١١
الحق.عن بعيد واضح ضلال ق المشركون هؤلاء بل اش؟ دون من عيدتموها 

ومنوأماله، أهواله ز والتوفيق الدين، ق الفقه الحكيم لهمان الصالح العبد أعهليتا لقد ما — ١ ٢ 
الشكرذللئ، ئح أل سبحانه وبهز والفعل، بالقول عليه تعمه لفه يشكر أن بحانه سوأمر0 الحكمة، مون 
كلعل محمود ثيء، كل وعن شكره، عن غتي القه فا0 سبحانه نعته جحد ومي الشاكر. لنفس يعود 

م.

حاطب،حض ~ التالية المع الايات ز — الكريمة والواعقد العثليمة لق،ان وصايا تعال اف ي؛يرن، " ١٣
الكبائر.أعفلم من الشرك لأن حلقه؛ من أحال.أ بافه ممرك لا ياني بقوله: اسه 

والأستساطات:الفوائد 

وقليته.وعظتته وقؤته افه وحدانية عل دليل نراها، أعمدة دون من ورهنها موقنا، الماء حلمؤ ~ ١ 
وحزمهتها.القارات اضطراب من ملل ئ محسوبة؛ بأبعاد الأرض باض ل راسية الحبال ٢- 
الملحق.ق كٍا الخيال، صورة يتثلرت ٣— 

الحكمة.لقمان؛اءهل١ته عل يءحانه ٌ>القه نعمة بيان ٤" 

مناثه لاشلث فه والشكر الحكمة، بر تقمن هذا ^ ؤأنكلإِ فوله: لأن الحكمة؛ من اطه سلمثر ٥" 
الحكمة.

حكا.ولا عالما لمى اطه لايشكر والذي وشكره، وخمده اطه د'قر عل تقوم والمعرفة اي،كمة ٦" 
الشاكرإل يعود الشكر ذللئ، ئح يأل اطه، يشكر مى ءاةية عن متقيلمآ إجمار ( ١٢)الأية ق ٧" 

إليه.محتاج غير شكره، عن غني اش فإف اطه شتكر يجحد مى وأف ه، نف
والعيادة.العقيدة عل ينشئهم وأن وئصحهم، وتوجيههم أسائه بتربية تهتم أن الأب عل ٨" 

هؤلاءققدمة ول وقفلهم، إنعامهم عل هم شكت وأن أحشواإليه، لمثن تحسن أن الإنسان عل - ٩ 
الوالدان.
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<ورةكءان

لآلإمننيؤلويعحينهأمهُؤمععقؤئنوفْتلث,في٥١٠^؛،أناتهتفز محبميئا نؤ 
ؤايعهماؤبمابمهعا ثأد عقم يدء مالإ-للك ؤ، ينيك أن عق -ثهدالث_ وإن أو؟ إلآتنيير 

ثمؤة؛؛©؟دثاَمحثر ثاسعظم منيقمحأ إل نز إل أذاب من سل ؤإيع معثمحدا آلييا 
دات:إياأثةأوقآلآزءس الثمنؤت أوق صمي ؤ، ٥؛؛^، حثؤيةميل يثقال يش لن ٩ متى 

بك^١ ٥١ما عك ؤآصم عنقلمتتُ ؤآئه محأمرأ3معلأف محرآلصثثلؤة ينبى ثر لقف أثن إن 
محطإنآمحومحقومحن١في

^أج^؟ لصوتآأثٍ آلممحوت آئثلإ_ ^كئعضصمنصئلث،إن ؤآصد ثْور 
•الم\ر 

يومكل تزداد وهي بطتها، ل جنيتا أمه حملته وزهما؛ الوالدين إل يالإحسان الإنسان ووصبا — ١ ٤ 
وأمرناهعامين، تمام مدة ق الرصاعة عن وفطامه الولادة، وقت إل ا-ئئل كم كثها صعق، عل صعقا 

ابللحسالقيامة يوم الرجع إئ التربية، ق جهودهما عل لوالديك وبالشكر يتمي، عل ل بالشكر 
نمنهط،فلا علم، به لك ليس مما تعال اطه عبادة ق الشرك عل ليحملأك جهدهما بدلا وإن " ١٠

وأخلصتاب من طريهم، وائخ ~ مشرمح، دلوكانا ~ إليه،ا والإحسان بالعروق الدنيا الحياة ق وصاحئهإ 
الدنيا.الحياة ق وئزها خيرها أعإلكم عن العظيمة الأخيار فآخبركم مصركم، إئ م عال، تف 

حفنبوزن السيئة أو الحين كانت إن محي يا للإجابة: أذعى لأنه الأّتعظاف خطاب ور م - ١ ٦ 
قأو السح، السموائت، ق مكان أي ق أو صخرة، ق ؤجت.ت مواء — الحبوب أصغر وهي " خردل 

بأحوالم.خير بصاده، لطيف، القه إن عليها. ومحامي، القيامة يوم بها يأف الله فإل السبع، الأرص؛ن 
بحكمة،المعاصي عن وامهم تعال، افه بهلاءة الناس وأمر وشروطها، بأوقاما الصلاة أقم مي يا —  ١٧
التيالأمور وهومن عظيم، شأن له الصبر ذللث، إن لذللث،. تدموهم ح؛ن الناص من بميبلث، ما عف واصم 
والتمثلئ،-يا.الحرصنعليها، يبءٍ، 
الذييكره تعال افه لأن طائه، كتجيأ الأرضي j ولام عليهم، كزآ لاكاس خدك ممل ولا - ١ ٨ 
لقسه.العفلمة يرى الذي 

حما.الحمير نمومت، الأصوايت، أقح إن صوتك. من واخفص مشيتك، ق وتواصع — ١ ٩ 
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لمانصورة 

الفوائدوالأمشاطات:

الخالق•معصية ق ١محالوق ^الاطاعة لأثه الذ، معصية يعدم ممدة الوالدين طاعة ١— 
كافرين.لوكانا حتى بالعروق، اطنيا ز الوالدين ئصاحة وحون، — ٢ 

ان.الإنأثيا >أحاسك يعني• ه ؤءدقلجبئ لأل الخالقة؛ من والتخؤيف التحذير ٣— 
ولره، ثأثتحظم ؤ لقوله: الكريم؛ القرآن ق اليلاغة ق الغاية »بالوغ عجبئ.' ابن الشح قال - ٤ 
أماموثد، لأثه الإنباء؛ اف فذكر له، يغمر ثم عمل، بإ أحيانا الإنسان يتتا قد أع4 وذلك، فآحانيكم، يمزن 

(.١  U٩٨/ الكريم )ضرالقرآن . بدنوبه* الذنب، عن يغفر ئد تعال اف فإة الجازاة 
معقد.ةكيميائية لعملية هونتاج بل — بنبايتح لمس ~ كيميائتا الحضر الخردل غاز إل العل،اء: يقول — ٠ 

حى؟(•الكيمياء: ل الكريم القرآن )إعجاز وحربا• منأ الكيميائية الصناعامحت، حد>آق وهومهم محتينيا، نحضر 
بدأ-با.إذ الوتن؛ حياة ز الصلاة أجمية ٦— 

•مرحا الأرصى ي والقي تكوآوتعائا، رئناس الخن. تمعثر الحملتين: Aاتين دم ٧— 
يقتميالتشبيه هذا فإن لقوله:ؤإنأدكز(لأنوني،لثقق<أقيرٍه، محرم؛ محله غر ق الصويتر زلإ — ٨ 

مته.اكضر 

التكر•عن ومنهم بالعروق، بأمرهم إخوانه: نحام بواجمه القيام عل محرص أن السلم عل ٩- 
•القيام؛،؛•صنه عل تمث ليله؛ كبير وزاد عقليم، حثق السالم مي_، ما -الصتزعف ١ ٠ 
افه.عني• بغيض الاس، عد مكرو0 النعال، الفخور اثختال —التكمِ ١ ١ 
متلاحق.إنراع ولا متثاقل، بطء دون من التوازنة، القتصدة التومحعلة هل الخثدة الشثه — ١ ٢ 

الحارضهم، محولته يل-ة أن بالقياس ثبت، فقد بالضجيج، البيتي التلويثح أحهنار إل الأية -تلمح  ١٣
وليلك،الأمراض، من بالعديد الإنسان مي_ح قد الصومحت، لدا التعرض كثرة وأن ديسيبل، مئة تتجاوز 

النجاد:، J^jالكريم: القرآن ي الحيوان العلمي: الإعجاز )آيات الإنسان. محكن عن بعيدة أماكن لها نحمص أن محب، 
(.٣١٢-ص٨٩٢
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سورةلق،ان

ؤمنؤاطغ ظنهنة تم1هُ عوم محأسخ آلهو ؤ< يما آلثتنت ف، ما ت>ئنذلإ آس أ0 منأ ز أؤ 
آثثاشذ مآ كأآئعؤأ شل ؤإدا ١؛^؟ ير لايمف اوهدى يعزطره آش ؤل هنري تن آقا;يد، 

منلمأأج^ُومن آنتعير عزاب إك آيثتطنن ءاباءُآ؟آولرحكا0 مامححدئاعثه مالؤإبلنج 
ومن،ّىنرلأ''ج^؟ آلأمؤو عثقة أض الدرإِؤآ^اق فمدآسنك محسن ؤمو آس إل ثتجهدآ 

^^لآاقي/ثكأص0صاهلإ
آئتقش آمه ثمؤئن وآمحريس سخلو،آقثوت سآكهم ولن أو؟ عدادسعيط- دهن-هلرئمإق 

?وأ^لادثلثؤن ل بش 
المسبر٠

والقمرالشص من موات الز ما لكم تحر تعال اش أة ~ العباد أة|ا ~ مروا ألي — ٢ ١ — ٠٢ 
المرتبة،الثلامحر0 دتعم4 علميكم وأمح وغيرها، والأمحبمار والنباتات الحيوانات من الأرضي ؤ وما دالتجوم، 

افعند من ْؤل، كناي، ولا وبيان، حجة بغير اف توحيد ل بمادل، مى الناس وبعضن العقول،. ز والبامحلتة 
القالوات القرآن، من رموله عل تعال اطه أنزل، ما ابوا • الغافلمينر لهولأم قيل ؤإذا الوصؤح. غاية ق تعال 
ووبخهم:عليهم، تعال اض فأنكر والأوثان• الأصنام عبادة ق آباتنا طريقة عل ثر نبل ذللمثح، نتح 

الملتهبة؟المار عذاب إل الشيهيان ولودعاهم أيتبعومحم، 
والإسلام.؛الإي،ان استمسك، فقد وأفعاله، أقواله ز وهومحن تعال ف عبادته ق عنمش من و ٢
علميها.للحاي، كلها الأمور ممر تعال اف ؤإل 

القيامة،يوم مصيرهم إلينا جحوده، بمزنلث، فلا — الرسول، أيبما — تعال باق جحد ~وميى ٢ ٤ " ٢٣
يمتنهموشر، حير من القلوب، نحمي بجا عليم تحال افّ إف كلها• جرائمهم عن، موكا-أ إخارآ دخمْم 
المومع.الشدياد النار إلعذايه ميلمحثهم العاجلة، الدنيا الحياة _sق 
المع؟والأرصغ، الح الموات حلوأ مى ت الشركن هؤلاء المم— أتبما سألث،— إن وقسمآ — ٢٠

لابملمونالمشركن هؤلاء أكثر بل اعترافكم. من الحجة ظهور عف ه الحمد لهم: قل اث. ما-يقولون،: 
ؤبوته.الخق، 
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لقان٠^١٠٠ 

الفوائدوالأسناطات

ولادليل بغثر سحاته الخالق حدانثة و ق الكئار بعض جدال عن ْستقؤ إخبار ( ٢٠)الأية ق — ١ 
برهان•

لأللخنا؛ لما والأرصن الثموات ز الكون هذا ق ما استخدام *جواز عث؛مينت ابن الشيخ قال ٢— 
(٢ ١ ٦ U/ الكريم القرآن )تضر . لنا١٠ اش أحل ب،ا به نتتنع أن فلتا متخرأ كان فإذا لتا، منحر 
لهيكون أن للمجادل ؤيتيغي ه، لقوله: برهان؛ بضر الخيل دم ٣- 

ه.ؤبميي_ءام لقوله: النقل؛ أومن العقل من دليل 
علاف أنزل ما اثبعوا لهم: قيل إذا اش توحيد ق الجائلين زد عن متقلأ إخبار ( ٢١)الأية ق ٤- 

الشرك.عل محمرون ث.ل-أهفإمم حمث 
إكينمثم ؤأولرحقاةآشطس لقوله: الشيطان؛ يه طلتليية فهومن العقؤبة، يوجب ثيء كل ~ ٠ 

ه.عزابآلتع\ر 
قوهومحن تعال، افه إل وقضية عبادته ز أخلص ثن حال عن متقلأ إخبات ( ٢٢الأية)ل - ٦ 

وجتمه.اش رضوان إل موصل سبب، بأوس أخد قد فإثه لأع،اله، ومتقى أقواله 
يتعجل،فلا له، العانة لأ0 يمثد؛ أن وهومحن افه إل وجهه أسلم لني يبغي أيه إل الإشارة ^١" 

أويستبعدالنصر.الفؤج، أويتيعد 

ه.ثاتآدندوي_ عيم ؤ لقوله: دانا؛ هذ اش مراقيه ان للإنينبغي ٨— 
ز؟ثوأللأساعهؤكأيمئتئئ<مايرممحُى فظاهر زمنه أما ونوعه. زمنه ق قليل الدنيا ز التمئع — ٩ 

وماالد.نيا من حنث الخئة ق أحدكم مومحل »لةوضغ الض ئال ققد نوعه وأثا [، ٣٥تل، 
.٠٠فيها 

وحد0.لثمدو0 أدم ض وحلق آدم، لتي متحزة والأرض موات الالله حلق - ١ • 
عليها.يشكروه أن عليهم ومحب، البامحلتة، وهتها الفثامرة منها لامحص، الاس عف الله نعم - ١ ١ 
١عليه أوعقلثايعتمل- دليلانقلع ولاهو به، وتشرك بالباطل، نجادل التثافر — ١ ٢ 
صاحبه.مهماكان معه، مايتعارض *قل يرفض وأن فاتله، مهماكان الحي، يثع أن الإنسان عف - ١ ٣ 
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صورءلقإن

ولزأتا4محينسممح©؟ ? ؤ
صن\قشؤلإ0;ام

نبجئثيبمثر.أزرآقآثن إةأثن؛ح ثجدة ذلايكنقيى محلا.ءعش؛م 
أو؟ثر لماتملؤن أق ؤأنح• قسس م< واترؤلبجمة،اق يسرأثمس آشؤ، الثهارنح 

آلآ؛ًقاراو^'ه^مندوذه٢لثطلؤأزآقتهوألمئ ^؛•-١٩دإلىدآ0أثنههمآلحى 
•الم\ر 

قالحموي غثرْ، عن هوالغتي اف إذ السع• والأرصتن السع موات الز ما ملكوت تعال ف " ٦٢ 
والأحرة.الدنيا 

لقنتشاف، 'كبيات ء|ا هكتت مدادأ، الحار مياه وصارت أقلاما، الأرصى أشجار كل ولونحونئر ~ ٢ ٧ 
الملكوته ق عريز اف إن علمه. شتة عل الد.ااة تعال اش كلعات تنته ولر البحار، وانتهت، الأقلام، تللثح 

حلقه.ندبثر ق حكيم ثيء، يعجزه 
صمعاش إن وبعثها. ة واحي. نص كحلق إلا القيامة، يوم بعثكم ولا العباد، أتبما حلقكم ما — ٢٨

؛الأحوال،.بمثر للاقوال،، 

أحدهمال فيزيد الأحر، ل واكهار الليل من كلأ ٢ تعال اطه أن - الإنسان أتجا - ؤ م -  ٢٩
القيامة،يوم وقت، إل قلكه ق بجري منها فكل للعباد، متافع والقمر الشص وتحر الأخر•، من، دينقص، 

كاملة؟شاملة ذوحيرة والأقوال الأفعال من تعملون ما بكل تعال اش وأة 
تعالافه وتتيمئوا؛أق لتؤمنوا، العباد؛ حياة لاتغادران اشن والنهار الليل آيي من، الشامي ذللن، — ٠٣ 

له،حقيقة لا باؤلل والأصنام الأوثان من العباد يعبم• ما كل وأف وحده، بمبد أن بجب الذي الحمح، هوالإله 
وصفاته.ذاته ق اركمري١ء له الذي محلوقاته، جع فوق بذاته هوالعئ سبحانه وأثه 

والأساطاتح:الفوائد 

يثرثونولهدا افه، هوتوحيد فيه يترددون وما ثيء، لكل الخالق وأعه بوجوداف، يعترفون ال^كم١ر — ١ 
الخلوقن.من غيره يه 

ليكون'ؤذ، للثيءت يقول لأيه افه، عند سواء والخليل واّبماعه الواحد ٢" 
عريرفهو الحسنى، الأسماء من شثه ّةى بط ّيحاثم نسميه وأن كعال، بكل اش وصف نجب ٣" 

حميد.غني بصير، صضح حكيم، 
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لقالسوية 

قديمومن الأقلام. صمحة ومي للنٍات الهامة الاستخدامات أحد إل الأية ترشد العلياءت يمول ~ ٤ 
ؤادتخا.مة الشاتان أنولع أقمل عل خثرته دقه وقد الهمة، هده ل النيات ستخت.م والإنسان الرمان 

القرأني العلمين )الإشارات الرصاص. القلم أحشاب من يمع وح،ويثا )البوص(، الغاب نبات وهو ذللث، 
(.٢٧٩ص اليجي الناي المدب الدكتور : الكريم القرآن ي البات عالم الكريم: 

منها.وميد لها، يلممث أن الومن لعل ال،ه■، آيات دالتهارمن الليل تعاقب ْ~ 
متناهية.وي.هة ثر توجعلها تقديرآ، وقدرها والتحوم، والأرصن والممر الشمس حركة القه يفئم آُ~ 
 ~U •اللحق.ق كٍا والقمر، الثمي جريان ءنطعد يتغلر
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مرءك،ان

صد,4؛^، تنءاثممءل0ؤةئدالييذؤ ؤ،آلحرشتتأش محها زرأفأؤ 
التزننهماق عثنهم قنا الإين ث محملأ آقه دعئإ َةلقلفي تئح عشتيم ^١ ذؤي. 

نص؛لآمحأثثالأهمبى
ألدياآلتؤآ مؤية؛ءكم ثلأ حق اثي محبمت سث\'إكت وه0:، عن حاؤ هن مؤلؤد ^٤٦ وليْء عن والد 

ؤبمادلإتحاءِ ٢ ماؤ، ؤثار يبث ١ ؤيثيد ١^^ عثم ُ ٠ عنت آش إن أشآلعثإّر يغئهصكم ؤمحح 
ه?و^ر عاليسءِ-خسير؛ آلثت تمؤي—ثإذ دنسإىلف محيايدلى عدا محًءًىت؛ب مادا مس ت—ديها 

•المسطر 

عظيممحن ته محا ^٤^٠٢ ورحمته؛ انفه يلطف الحر ق ثر تالفن أل ~ افه عيد يا ~ تنظر ألإ " *١٣ 
طاع،نعل صثار لكل سحاته وحدانيته عل ئدل للامان الظيم الأمر ذلك ق إل قدرته؟ وعجاب آياته 
الخظيمة.نتجه عف شكور اف■، 

والثامكالخيال المال الموج وعطاهم المن، المثرين ركوب عد البحر أمواج U-؛^، وإذا - ٣٢
اضيشكر ب أحوهمات فرشن، صاروا الثر إل أملم-هم فلئا صبحانه، به واصنعاثوا تعال، تفه دعاءهم أحلموا 

مديدحاثن عدار كل إلا تعال اف بايات يكدب وما كفره، إل ذغج والأحرت الكال، وجه عف تعال 
عليه.تعال افه لفضل الخحود 

كليعص لا حض للحساب، القيامة يوم من والخوف أمره، واساع يطاعته، البئر تعال افه بأمر — ٣٣
خدلعومن وملداتبما، بالدنيا الانخدلع من سبحانه وطر٠م بثيء، والده ولد بمي ولا ولده، عن والد 

تعال.باض الإيان عن للبعل، ومكرهم والخن الإنص ش؛اطغ، 
أرحامنحمل ما ؤيعلم يأمره، المهلر يرل الال-ي وهو الساعة، قيام وقت يلم عنده وحده اش إن — ٤٣ 

يلءو'ت،، مكان بأي نفى كل تعلم وما عدها، ق نفى كل ئكسثه ما ؤيعلم وأحوالها، الأ-جق من الإنامث، 
القوس.بأحوال حبير قيء، بكل عليم سبحانه لو4 الملم. ث|دا المتفرد هو تعال اض 

مااف، رصول يا  ٧١٥٥يمثي، رحل أتاه إذ بارزآللناس، يوما كان قق اف رسول أن قه مريرة ش عن 
الإسلام؟ما  ٧١٥الأحر. ؛البعث، ونومن ولقاته، ورصله، وملأتكته، بافه، نومن أن الإيان قالا الإبان؟ 

رممان.وتصوم المقروصة، الزكاة وتول الصلاة، وتقيم ميتا، به تثرك ولا اف، تعبد أن الإسلام هالا 
ةالتيراك. فإنه تراه تكن م فإن تراه، كأنلث، اممه تعبد أن الإحسان قالا الإحسان؟ ما اش، رسول يا دالت 

إذاأقراطهات عن سأحدثك ولكن الساتل، من بأعلم عنها ايوول ما ةالت الساعة؟ مش اض، يارسول 
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الحدةمحورة 

مكية.النزول: 

المحائل:

يقرأقوكان وادافةين، الخمعة سورة الخمعة يقرأق هوكان الغني أن عي اش رصي عاس ابن عن 
١(. ٦٦٧! يرقم لم م)اخرحع ان:ا[. لالإنه وؤذوأق<يملآلأني ه تنين ه ا-بممعةؤمح يوم الصبح صلاة 

ه.وؤ ه هتتيث ^١١^ ١٨حش ينام لا قؤ اش رسول كان ^ ١٥جابره وعن 
<.١ • ٨ Y/ المحيض ، الأناو وصحص ( ٤ ١ ٢ Y/ )ايتددك الذمي وواث وصحص ا-داكم )أحر-بم 

القاصد:

رمايته.الكون حلق بدء ق الخالق عثلمة بيان - ١ 

الإيان-أصول تقرير ~ ٢ 

الردءلشبهاتاكركين٣ّ- 

١كحذيرمنمحلراد١هن٤٠— 
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البمةسورة 

بمص

هوالحقبل آئشأ 'ِهأرسؤؤنك ريبآفد؛ف بن لأر|يببممح ?وأ'؛لمؤلآلخستف لر اؤ 
آلستهمتآئى-ْلث أش ?Q؟ تلهم ^، ٠٠ديدتن تن لثنذرمماماآسهم 5تلى ين 

نتدآئيي^ ٥١وإاولأثيج من ما عث،آد>ءو< أسشن  'ذأمام ستق ؤ، سهما ؤما وآآةتآر< 
?٠ملمحي سنت أف هخلاغ دومكاد< ق آقه هزثج الامحتن ?٥" 
منمحيرآ-طيى'الإمأن -ءلثه> لأثى؛ آدكاأحن آؤصث- آمين وآلئ-هتخ عثلمآك؛ب ٥^، 

ئممحاْعل ؤ-ء-وينمممحء محدثح مرسؤينه ؛؛©؟ ؛^؛y ُاء ثن تثلم ين مة• ضيبممثر ^۶٠؛^؟ 
أ©؟4ألأي؛وآ'صت 

المؤر٠

إعجازبياي إيرادها ز الحكمة من وأي القشة، الحروف عل الكلام البقرة صورة ٠^،^ ق مدم — ١ 
القرآن•

الخلائق.رب من فيه ثالث، لا رالتاJرج، حمآ نزل العفليم القران ٢—هذا 
والكلامالحمح،، القول هو بل زعمهم، ز كذبوا لقد القرآن؟ محمد اختلق ت المشركون أيقول بل ٣" 
الحق.اؤخ إل لكمحب؛،تدرا الرسول؛ أبما يا قبلك رسول جاءمم ما قوما به لتنذر ريلثج؛ من المنزل المدق 

استويثم أيام، ستة ق السبع و١لآرصين الع موامحث، البحلقه قدرته كيال عن تعال اف عنبر ~ ٤ 
العيالاتأا ~ لكم مح، لتّسبحانه• بجلاله يليمح، استواء وسقفها، الحلوهامت، هوأعظم الذي ارعر'س عل 
الحق؟اثياع تتدثرون أفلا بإذنه، إلا تعال افه عند لكم يشخ سمح ولا اف، غير وئ من 

اليومذللث، ومقدار يوم. ق العباد أعإل يرفر م الأرض، إل المإء من الخلائق أمز سبحانه يت.ئر ٠— 
أيامكم.من مدون ئ سنة أف الأرض إل والنزول لصعود از 

ملكوته،ز العزيز الأمار، تشهدْ وبٍا الخلق، عن غاب ما بكل عام العفليم الخالق ذللمثج — ٦—٩ 
درئثهجعل ثم مح،، من • ٠٤١١آدم خلهم، وبدأ ثيء' كل ■حلث، وأتقن أحن الل>ي بمخلوقاته، الرحيم 
أمهرأربعة مضي روحه من فيه ونفخ ان، الأتحلق أم م وهوالي، صعيفإ ماء نهلفة من ممماسلة 
وجعلالأصوامحت،، به لتمعوا مع ال— الناس اتبا — لكم وحمل الروح، فيه ليتفح له الملك بإرسال 
والعملبالقول تعال ف فشتكنكم النمم هن.ه ومع . ؟٦١لتعقلموا القلوب وجعل الأشياء، به لتمزوا المر 

ممل•
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الجيةصورة 

والأتاطات:الفوائد 

الثؤإء.من الخالق أمور تعال القه ندبثر عن تقيلمآ مإحيار فيالأوة)ه( ١" 
الأميكن لوم  Jlالأية: من الدلالة ووجه حاله. بماب U وفق خلق محلوق كل )٧( الأية ق ٢- 
خلقه.إحان كان لما كيلك 

ياكaلئر.نشأ الخلق أف وفيها: دارئين نظرية تكدثب ٣" 
القيامة.يوم ومحاسهم الناس، حياة ويثئم الأرض، عل الأم يدبر اف ~ ٤ 

فإلخلمته، وإحسان له، وإبداعه لخلقه اف إتمام م-غم الإنسان بآل تقبئ مإحار )٩، الأية ق ْ~ 
عليه.به أنعم ما عل ربه مايشكر قليلا الإنسان 

عثيءمحبمهم جمأ ^^يومت< 
سمىلآشنتاَ؛ل ولوتئنا ?ؤ؟ مؤهنؤبمت إدا صثلح1 )صل دآنبمعثا ؤسيعنا مق رج دتيهمَ 
ثثدؤمأ و؟ وألثاّررأجعثدك> *حخ جهثز لأملأ0 المدبج، تى ؤأبج، هدينها 

ورهستأر0 الألي.تالكن ت مسشظث هندآإد\ 
•المسرٍ 

بترابمحالطة ولحومنا عظامنا وصارت هلكنا إدا العثت مثكري استهزاء تعال اض يدكر " ١٠
تعال.اف بلقاء التكذيب بلغوا وإث،ا السخرية، عف يقمر ل؛ أمرهم بل جديدآ؟ خلقا انسعث الأرصى، 

نمأرواحكم، شص وٌكل الذي الومحت، ملك يتوهاكم سوف الرسول: اتيا قل عليهم: افه فرد — ١ ١ 
الذيأل الكريمة الأية هذه ااءلاهر الشتقيهلي: الشخ قال كفركم. عف ليعامكم ربكم؛ إل مصثركم 

ملكلا ملائكة تتوماهم الناس أف أخز آيايتح ل تعال ب؟لق ومد __، واحد متك الناس أرواح يمض 
^^نمت<فيآضأثاوأألم^٢ئ ١٠م؛رَقيم ^١ ١٥ظاإجمأ>سإتإ^١^^لةآؤ!ث كقوله واحد، 

ققم،ياداؤ تعال: وقوله ؛[، ٩٧ه مهء وسا؛ث تأو>هلمجهيم ي؛أةأويف ويثه أقي أتمس ظن 
[«.YU]محي: ه طظت ينئكةود1ث 
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الب.ةسورة 

منأسفل إل رؤوثهم مةتمسين اكار من بالقرب يقفون حين القيامة يوم حالهم سحاته نهق م — ١ ٢ 
لنعملالدنيا الحياة إل فارجعنا ومفئاْ، الحي وتمعنا فضائحنا، ايصزتا رسا يا يتغيئوزت والدقة الحري 

•بوحدانيتلث، جازما تصديقا مصدقون إيئا يهياعتك، 

وقموأعقوؤركآ,إد ؤ تعالت قوله ق ي ئكدبوا، ء؛لدوا ما إل تعال اش لوأرجعهم أمم هك اض تهث لقد 

-٨٢[. ٢٧^ تثث١ثبمرت٤غؤن 
نارجهنملأملأى فيه: لاتبديل ثبوتا وثبت وجب ولكن لهيئتناهم، حيعا العباد هداية ولوشقا —  ١٣

•والإضأجعين الحي مزعصاة 

مدال النه لقاء نسيانكم ث، بيالنار؛ عداب ذوقوا بالتار: ااعدب؛؛ن الشرين تعال اش يوبخ ثم — ١ ٤ 
جرائمكم.ي، ثأبدأبفيها تمكثون النار ق اليوم ركناكم إمحتا اليوم. 

والأسشاطامت،:الفوائد 

ولنالاجال، انتهت، إذا الأرولح بقبض هوالوٌكل ا.لو>ت، مثك مستقبئ؛\او إحيار ( ١١)الأية ز — ١ 
واحدة.لحظة ناحر 

العقلمى.ا،لويت، ملك، بريارة الكيرى ا،لوعفلة ٢— 

أمرالرأيت جدابمات والقيد ه، قوله: من القيامة، يوم بالكافرين محل ما فقلاعة بيان ٣- 
علالقيامة يوم ق حالهم سكون لرؤوسهم، الثافعين الدنيا، ل ادستكثرين ا،لجرم؛ن هؤلاء لأن فظيعا؛ 

ه*ربمُثكم ^^١^٢! لقوله: ذس،؛ من العكس 
كانواثرابا.أن يعت. والحياة التعن، يستبعدون ولهدا صكه؛ التك٠ار عقول — ٤ 
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الجيةسررة 

دئملأِسقلإمحمحكمحتقمأ -حثيأثجدا د==فرعأة ١^^١ بمافيتآ قا إؤ 
"©؟يدقثهمي-يممحن نهثا ؤثلمثا رث؛م-مك ينمة عزآلصاج ^،١٠٠-؛ه

سما١٠عؤ؛ثاَةثنكاث ١غثرإعان اؤ؟ جزأتاكامأبمؤيث 
صرقتاكاثأبمون.

صاواب'الثارمحيدؤأيهاؤمدصردطأ ملآأدآديأئبممحمأيمآ ممؤأ ^١١^؛؛؛، 
١^^^٢تى أ3؟نلثذسنأ آلىمحمءقكئبرض 

بك>ممثون.هرجمحك< 
النزولIسيب — ١ —٦ ١ ه 

الصلاةسْ انتذلار ق نزلت ه عزآلماج حتؤيهم كبماق ؤ الأيت هذ0 أن ه ماك بن أنس عن 
٣١٩٦برتم  ٣٤٦ه/ ثن رالالوجه محذا من إلا تعرفه لا عريب صحح حن حديث مذا عيسىت أمحو رقال العتمة. تدعى التي 
اير٠اJي(.متن صحح ي ^٠٠ ١^١٧وصححه الجدة(، مورة باب التفسير، كتاب 

الم،،م،م\ر٠

متئصنوحلم، فه صاحيين وحزوا لها، استجابوا بما وعظوا إذا الذين العفليم القرآن بآيات يؤمن إما 
اللمل،صلاة ق للتهجد النوم فرش عن جتويم ممثش الد، طاعة عن يمرون لا دهم بحمده، افه 

الجث.وجوه ل يممقون الرزق، من أعطتاهم وئ ثوابه، ل وءلمعا عذابه، من خوفا دبمم يدعون 
ّمعت<،أذن ولا رأيت،، عين لا يا النعيم، من عليهم به اطه يممصل ما ا-اءاق من أحد يهلم فلا " ١٧

الصالخة.الأمال من نوابالماهدمو0 بشر، هل—، عل دلاخْلر 
صنلا ما الصالخين لعبادي أعدذيت، وتعال; تيارك افه ، ١١٠٠قال; ه افه رمول( عن ه هريرة ش عن 

مامس سلم ثلأ ؤ شئتم إن افرزوا هريره• أبو قال بغر®• ب، ئلعل حهلر ولا سمعت<، أذن ولا رأت، 

وصحح. برقمباب)الأية( الجدة، ءّورة ~ ير النفكتاب —  a٣٧٥/ اليخاري )صحح • ^ أعتز فتق قن لهم للمبج، 
نسهاوايلها(.وصمه الخته كتاب -  ٤٢٨٢ برتم ٢  ١٧٤أ/ سلم 

زيستوون لا افه؟ طاعة عن خارجا كان كنن له، سا بافه هصدئا الان؛ا الحياة ز كان أفتن - ١ ٨ 
أوااعقاد_،.باكواُ—، الحامب، 

مدنةشجرة عند العالية الحنايت، فجنانهم الصالحة، الأعإل وعملوا بافه، صد.ءوا الدين أما — ١ ٩ 
الهر.أمال من قدموا ما دانا؛-_، تكريأ إليها؛ يأوون والآوراق،، المار ذات التتهمح، 

٢٩ -



السجيةصورة 

فيها،أعيدوا منها ;،ربوا أن حاولوا 'كيا جهئم، ناد فمصثرهم تعاق الد أمر خالفوا الذين أما و *
مته.وتخرون يه، يكذبون كتتم الذي الثار عداب ذوقوا —ت وتوبيخا إهانة — لهم ويمال 

يومالأعفلم العذاب تبل ا،لصاتب، من الدنيا الخياة ق الأقرب العياب سديمهم موثدأ وما — ٢١
الكفروالعاصي.عن يتوبون لعلهم القيامت، 

مولأءمن إسا • ؟٦١الإيان ترك ثم والكون، القرآن ياياُت، دعظ مر ه لتفظيا أشد أحد ولا — ٢٢
الو-يع.بالعذاب منتقمون الأيات ثمدْ كفروا الذين 

والأ،ستئياطاتتالفوائد 

مهليعتن•حاشمن لربمم مجدوا عليهم أونمت، القرآن، باياُت، وعظوا إذا الومتتن صمالت، من — ١ 
الذكيين•من ولايكون ف، عغضع أن الومن عل ٢- 
•ه عتيآل،ضاج ثثجاواحثؤثهم ؤ اليح سياق ق دثزْ تعال اف لأف الليل؛ قيام فضيلة ٣— 

الخلق.عند الدنيا ق جاها أعظم الفاسق ولوأل الفاسق، من خير الومن — ٤ 

هضث،ثهمطدت،آتأنم< لقولهتؤ الصالح؛ إلابالعمل لايم الإي،ان — ْ 
صالح.عمل من لأتي بل العقيدة، ^٥ يكفى فلا 

بالتوبخ.النفي والعذاب الخمي العياب بين لهم يئ الثار أهل — ٦ 
•حرائمهم نتائج ؟٩٢ ويوقع ذنوحم، عل بمامهم التكئار؛ من انتقامه ز عائل اض ٧- 
•ه ؤإداين'العخيبميك> لقولهت إحرام؛  ١٠٢التذكير بعد اف عنآيايت، الإعراصى ٨" 

-٢٩٢.



السجيةصورة 

إ<قدللتي هدى و٣ءعLكتم قهي، همِ،يمن ق تكن معد ءابتامو؛*بىآلخ^كتنب ني طؤ 
هويئمبمزيغث إة 'وأُ ؤيتتقامإصهلأ لثا يآتها تء-دءيكت• أنثت وتحعئئ1ايتبم 

منملهم ين أهلخطنا ثمَكم بهد ١^ عك. فيه ْءقامأ ي آكتثثؤ بجم بيتهم 
إلآناء شؤق أنا بجؤإ أؤلم اأج^أا مسمعومك^> أفلا آكينت« ذثممى ق إن صحكثهب ق يمشؤن ؛، ٤٣٠١٢

ممحن.يخّمحت<مئآثنثهم دآً=قلثنه رنبما ثثث-غييء آلآرءد،آلأرز 
صهساس(َهم؛مح

هه مشمحى آثقزدقهم ؤ ه
الضر!

موصلقاء من شك ز - الرسول أيا - تكن فلا التوراة، ؛ ٥٤١١موص أعطتا لقد وما ٢- -؛ ٢٣

الحق،اناع إل ؛ ٥٤١١بمقوب لدرثت هاديا بالتوراة  ٠٤١١موص دجعيا الماء، إل ضوؤج يلة لس 
ح؛ناكام محيا ونالوا وحده، اف عبادة إل الماص وتدعون الخير، ق م يقتدي وقدوة قادة منهم وجعلتا 
حازما.تصديقا ياياتنا يصدقون وكانوا والأيتلأء، الهلاءة عل صروا 

أمرص فيه احتلموا في،ا القيامة يوم والكافرين الوٌتين ب؛ن يقغي ~ الرسول أبما ~ ربك إف " ٢٠
الدين.

كديواالذين السابقة الأمم ص دمرنامحم ثى كئره لكم ي؛جع، أدل؛ المشركين! تعال اف يوبخ "٧٢"  ٢٦
عللدلألأيت، الأثار ص ثش وما الدمار ذس، ل إن بمم؟ حل ما فيرون ديارهم ل يسيرين اف، رسل 

الأرصىإل الماء وق نبقدرتنا اثنا يعلموا أول؛ الحق؟ محيا يسمعون أفلا قدرته، وعفليم تعال اف وحدانية 
والعشبالودق من دواببمم، منه تأكل المئات، من مروجا الماء بدلك المهلمر، يصيبها لا المي القاحلة 

تعال؟افه عنتي من الرزق ذلك يبصرون أفلا والحب؟ التنمر ص وأنفسهم 
اففزد تمديدكم؟ ي صادقن كنتم إن بعدابنا القضاء هدا متى صخرية! المشركون ويسأل ٣" "• ٢٨

فأعرضللتوبة، ينهلون هم ولا التكئار٠ إي،ان يممع لا اس١ب٠ نزول يوم الرسول: ابما فل عليهم! تعال 
الابتلاء.ص بكم محل ما كدس متتفئرون إيم العقابط، ص بمم محل ما وانتظر عنهم، 

-٢٩٣-



الهبم؛*؛ّورة 

توالأمشاطات الفواثد 

ءاتثاه؛ربمل ؤ ت لقوله الرسالة؛ هده وتأكيد ه، »اثتامومحىآكءمحتنب ؤلثل ؤ موسى رسالة إثيات — ١ 
•ا،لقدر والشم وقد، اللام، ت مؤكدات يثلائة مومكدة الخملة لأي 

بمد^^٠١ الٍهود ولكن m؟ موس عل تغزلة التوراة بآن الإيان عث - ٢ 

اف•إل والدعوة وا١يةين بالصبر إلا الدين ق الإمامة لائنال ٣— 
الحق-عل ئتثثتون الثا؛ق؛ن، من الهدى وبأتمة بالأنبياء الدعاة يقتدي — ٤ 
والخلاف،•واامإع المزين إل ئودي ونحالش الحق، عل الغاس محمع؛؛ن اف شنع التزام - ٥ 

لقولهتالعقول؛ الثيء عف الحسوص بالثيء *الاستدلال ابن الشخ قال ٦— 

ثنأهليًقناينئيهم اليمن علم صدق عل اليمن بمن الاستدلال أحرى• أوبميارْ ه، 
اليقين®.عين هدا فيسثكّهةإ^ اليقين، علم هدا ^ القمييؤ 
الومتين•عند والعقلة العبرة إل تقود الئابقين العيبين Tثار مشاهدة ٧— 

•الهلر  ١٩التبات حرلج الوت - بمل واايعث^ افه وحدانية عف الأدلة من — ٨ 

الأرض(مي، بت، فنا فالأصل ه، ثأسيم أتتهم ؤ قوله: من الخل، الأرض من بتر فيا الأصل - ٩ 
التحريم•عل دليل يقوم ص حلال،، أيه 

هؤآءلأ_جمثين قولهت س توحد وهده والتبقر، الطر عف ا-دث، — ١ ٠ 
العقيدة.حقاثق -ما ستبمدون أسئلة ألومحم ؤيبالومتين، يتهتكمون الكمار — ١ ١ 
مذولكن تآمره؛الحمح،، يكابر مئ رأيتإ فإذا العد.اب«، به بمزل حش ومحك صه بمزض الكابر - ١ ٢ 
فاتركه.وعبادل، يكابر 

لشبهامم.ولايتأقر ، ١٠٦٠ينشغل فلا دعوتم، بمي. التكمار عن بمرض أن الومن عف -  ١٣
اف.بإذن ظاهز اض دين فإ)؛ اض، صد من المج وانتذلاث الحق، عف والثبات الصر الومن عف - ١ ٤ 

-٢٩٤-





الأحزابمورة 

لأبيهالولد فنمب أصلابم، من هم الذين الخقيسن لايائهم تينيتموهم الذين الأبناء سسوا ا ٠
ونممفيا جناح عليكم ولتس الدين، ق إخوانكم فهم آبائهم معرفة جهلتم فإذ حكا، هوأعدل الأصل 

عفورآالثٌ وكان ذلك• يزوكم ْع الأئهم لغثر ئستتهم ئعمدتم فيا الإتم وعليكم ّسابق، حهلآ من فيه 
وأناب.تاب وبتص به، رحيا أخطآ، لمن 

نبي— قو افه رسول ْع بدرا شهد ص وكان ~ حذيقة أبا أن ه' النيئ رؤج عتها اش رهمي عائشة عن 
ؤوافه رسول تبس كإ ~ الأنصار من لامرأة وهومول ~ عتية بن الوليد بشتا هندآ أخيه بثت وأنكحه سالما 

تعال؛اض أنزل حش ميراثه، من وورث إليه، التاّص لعام الخاهلية ؤ رجلا نبش من وكان نيدآ، 

اكازي(.—كاب ٤ ٠ ٠ برتم*  ٣٦٠)صحح الحديث. فذكر ٠ قو. النيئ سهلة فجاءت ه لأب-ايهم دعؤبمم آؤ 
بنزيد إلا ندعوه كنا ما قو اف رسول مول حارثة بن نيد أق عنها• اش رمي صر بن افه عبق عن 
سورةالتمسير— كتاب  a٣٧٧/ الخاري )صحح ه. علتيآلته هوأقسط لإبايهم آدعؤمم ؤ القران نرل حش محمد، 

حارثة(.ين نيد فضاتل باب الصحابة، فماتل كتاب  ٢٤٢٥برقم  ٤٨٨ / ٤ ملم صحيح ٠  ٤٧٨٢برتم )الأية( باب الأحزاب، 

والأسممياطات:الفواثد 

أول.ياب من قغثرْ بالققوى ققيؤمر الرسول لكن فإذا الأمة، عل التقوى وجوب — ١ 
نقطلا المحاليف فأق الرتية من >بغ مهما ان الإن٢' 

والركونإلهم-تحريمطائالكافرينوالناص، - ٣ 
أيدآ.للموبن ناص«حلآن يكونا أن يمكن لا والنافق الكافر — ٤ 
نعمل.بإ حبثر ق نعلم دمنا ما اف نخالف لا اثنا يوجب هذا لأق الخالقة؛ من الإنسان تحذير ~ ٥ 

إلموجه ا-افهلاب من.ا فإى ه، ثآقختايؤبجآإكلكث■ ؤ لقولهت الرأي؛ عل الوحي يم تمد وجوب ٦— 
الأود.اكذةؤ،وإنىأثته 

مملها.الأحوال ز اف عف التوؤل وجوب ٧- 
ه.وكيلا لقواهت كفاية؛ كل فوق هث اش كفاية — ٨ 

يئ/خم الد لكن فإذا لقوله: الظهار؛ تحئيم ٩- 
رحيم.اش من الأمر لأن نثزعه؛ أن لما محل لا فإو ذك، 

١^ أم؛يكم ملك؛ دبلكم ؤ لقوله: لايعتقدْ؛ قولأ يقول ند الإنسان ~ ١ * 
ه.ؤمود-هزىآلتثايل ؤ لقوله: الهداية؛ سؤال ق غع ريه إل يلجأ أن الرء عف بجب " ١١

٢٩■



الأحزابصورة 

لآ؛ائهم.اسوهم ه ؤ أسه إل الإنسان نسب وجوب - ١ ٢ 
ه.ما ؤوإيسقبمءظلمحتاح لقوله: الخهلآ؛ ل الإثم نفي " ١٣

شواهدله وهذا مهكآه تاثنيت ؤؤلنى اقولهت هوالقلب؛ عليها والؤاخذ الأحكام مدار — ١ ٤ 

[.٨٩لالائالْ: ولنيحريوابمءظمدتاص،ويمألأنس^ ؤتع١ل؛ قوله منها كثيرة، 

ق،أوفسد، ثتئيم آمحمحْامِ يمم مح1رقجمح أمتمم بث ألمحبجى ^١^، ١ؤ 
دتهثٌثاكمتمئأ»===قارنتت معاوإإق إلأأن و؛ثثهثجلآن محسينى من »=كشِاأش 

ثبموشو)ثهبم مج ين وينك مثنثهم ألمحت ثى أتل، '©'محلي تطئ آلخكشب 4< 
يأعدص»ننهم عن آلتننده، ?©نمتثل مكثا٤^^١ ِينهم ؤأثد، أثن خيش 

بجثص١يإربماء^ا
ثاعبهمة ينممح؛كأإي-حءوؤ ©؟ تتؤنثنيها يهثأيفاف رم 

ئهأآلمحمحى ثاإلق،مم ?©" قثزن أسنيز آثموث نثي، 
زلزالآشدا©اه

التمسيرت

أمهاتممحرمة أزواجه. وحرمة حكم، من يشاء بجا فيهم بمكم أن بالومنتن أحن قق محمد الم ٦- 
مهمبمص(، أحؤ؛مثراُث، بعضهم وذووالقرابات ءو، وفاته بعد من نكاحهن علهم محرم ي ل عليهم، 

إلا— الأية بله نيح والموالاة بالهجرة الميراث لأف ~ الأقارب غير الؤمت؛ز( من بالإرث الله شريعة ؤ( أول 
الحكمذللث، كان وصيه• والإحسان باليد المومتجت من وئودونمم توالونمم، الدين( أصدفائكم إل توصوا أي( 

به.العمل فيجِت، الحقوظ، اللمؤح ق مكتوبا الكريم والحي العثليم 

إن١همؤوا والأحرة• الدنيا j( به النام( أول وأنا إلا مؤمن( من( ارما قال: الشي. عن، ه مريرة ر عن، 

أودينا ترك فإن كانوا، مى عصته ففريه مالأ ترك مؤمن فأبجا ه أمهم يى ألموم؛يرى آيؤيت، ؤ شئتم 
(.٤٧٨-برتم؛ الأحزاب سورة - الضر كاب  ٨٣٧٧; الخادي )صحح مولأْاا. وأنا فيأتي ضياعا 

م؛لئإةللث،وأحيتا الرسالة، الموثدبسلخ العهي•النس؛ن، من أحذنا حين — الرسول، اتبما — واذكر ٧—٨— 
الرسالة،لتليغ ؛اليمغ،؛ عهدآ منهم وأحدنا مريم، بن وعيسى وموس ؤإبراهيم نهمح ومن( العهد، 



الأحزابمحورة 

سحاتهأغد فقد ثيب فثى العباد؟ شوا هل المادقن وأتياعهم الأنبياء هؤلاء تعاد اش ليسأل 
موجعا.عذابا االمكديين 

الشركينمن الأحزاب جند ا،لدية إل جاء حض عليهم نعمته الومتين عباده تعال افه .ثذلإ ٩" 
قدورهم،وقلبش حيامهم، اقتلنتج عاتية ركمحا عليهم افه فأرمل با.لومتين، فأحاحلوا والمتاققين واليهود 
ثيء.عليه عنفي لا بصثرآ، تعملون ما بكل تعال اه وكان • المؤْ~ين لعون الياء من ملائكة وأرسل 
معهقاتلته ه اطه رسول أدركت لو ت رجل فقال حديقة، عتد كنا قال^ أبيه، عن التئمي، إبراهيم ُعن 

رجوأحدقتا الأحزاب، ليلة ه اش رسول ْع رأيتنا لقد ذللث،؟ تفعل كنث، أنته ت حديقة فقال وأبليت،. 
اليد.الئؤ: الأحزاب(. غزوة باب - الخهاد كتاب ، ١  ٧٨٨برقم ١ ٤ ١ -٥ ١ ٤ ١ ٤ مآ/ لم م)صحح وم. شديدة 

منكم،أسفل من نجل وكمار فوقكم، من حالفهم وقى م،كة كمار جاءكم حين واذكروا ~ ١ ١ ~ ١ ٠ 
الكرب،شدة من الأمار زاغت، حن واذكروا المدينة، وحاصروا المؤمنين، عل معهم اليهود وتامر 

ااؤمتونابتل هنالاث وحده، ليد ينصر لا القه أن السيئه اكلثون واعترمم النافقين، واصطريمتج 
شديدأ.زلزالا والخؤع يالخوف ورلزلوا النافق، من الومن وممير الشديدة، الفتتتة حده 

ويكت،آئلرثآلأتممر دينأسمز،ةةآؤإذS؛^—، قنْدأة؛ إي•جاءمحكم ؤ عنهات ١^ رصي ء١سة عن 
الخندق.يوم ذاك كان قالت،: ه. آصبير 

التفسير(.كتاب — ٣٠٢٠برقم  ٢٣١٦؛/ملم وصحج الختدق. غزوة باب الغازي، كتاب — ٤ ٦ ١ U/ البخاري )صحح 

والأسممياطامته:الفوائد 

ه.أثبر ،٠٧٤٣١١ؤ لقوله: القس؛ عل البي. محبة تقديم وجوب ١- 
هم•أنفمن حم أول لكونه أمته؛ عل قق الخم، ثفقة مغنم ٢"" 
لقولهتالمومنن؛ الّثيهأمهايت، زوجات ٣" 
•المؤمنين أمهاصت، لكوتمن بعده؛ ه ألّتي زوجات نكاح تحريم ٤" 

ونحصيمهمؤمن، الهاجر لأف ه، وألثهت،مإاث قذألثؤمنيكي ت قوله من - وتو,حن الهجرة، فضيلة — ٠ 
١ومصله ثزفه عل يدل يانملفج 

عصبة.ولا هزض بذي ليص قرب_إ كل أي: الرحم، لذوي الإرث نويت، ٦- 
موالاة.وييتهم ييتالث، لمي الوصية جوار ٧" 

وعقلمالميئاق، بأحد حصهم اف أن ذللث، وجه والسلام. الصلاة عليهم الأنبياء عل المسؤولية عثثم ٨- 
الأنبياء.ورئة لأتمم العلم، أهل عل المسؤولية 



الأحزابسورة 

أفرادنحصيص فان ,\ووؤو.( نحصمهم الدلالة وجه الملام. ة الخمالأساء هؤلاء فضلة - ٩ 
ايحصمى.ذلك شرف عل يدل ياككر العام 

غبمرهم.مسؤولية من أعفلم العرم، أول مسؤولية - ١ ٠ 

التهيئة.والإءال.اديمعتى الماصي، ول0ظ ه لقوله: الأن؛ موجودة النار — ١ ١ 
كفر،بمأتبا اكاؤع وصفها وأهوال، أعإل الموصى ق وردت فقئ الكفر، حصال من التحدير — ١ ٢ 

منها.ر الخال. فيجيإ 

اللحق.ل كإ الخناو.ق، غزوة موح حريهلة ينظرت " ١٣

س؛-م .آء ب> > ََ م م ََََا ؛■, ءد ةَ رر . َ V؛؛■. َ ,> '؛7مَ ٩ َهم  ^،١٥وذن ؤ؟ زط آمث وةوث\ U ممن ؤذةمح؟؟م وآأؤ؛ن آتثكفميث يمت ؤ ؤؤ 
نماءءأبؤأنمثئذن لاممام تتآمة 

هؤأؤما آثقثنه ثؤهمأ ئم تر،أةطايثا  ٢٠٠٥٠دجثت، ؤؤ أنؤآ يلنل محيبمؤخآلأي ءت مح<ثمرء 
وأش^سينفقلأه؛ثث.آلأ!يرقانعيث٢ستنثزلأ وأر بتاإي.دمها 

٢كى ١٥من ش أجآ للأ٥^^ نإدالاتشؤث آوآكنؤ، آلتؤيتا محرتث> همرقحّ ك آثبمار ئيتمثكأ 
ذمتندءئي>آشوكاولأام>ّثرلءلأ.بمدة تنآشإد،أرإديتةأسؤءآأوآيادثممحيمه يتمةؤِ 

الم\ر.

مايقولوزت قلوسأم ق الإيان نقر يولي ثلثج، دلوء،أم ق والدين المنافقين أف اليثة الظنون ومن " ١٢
له.لاحقيقة خادعا وعدأ إلا يالصر ورموله افه وقدنا 

المديةز عم إقامة لا الدية أهل ا لوؤْت؛نث المنافقين بمص قال حين " الرسول أيا - واذكر -  ١٣
منالانصراف ق ه الشي من الإذن يطيج، المنافقين وبعض محقدأ. واتركوا منازلكم إل فارجعوا بأمان، 

منالهروب إلا بدللتج يريدون وما العدووالرقة، من علميها ثفافون حصستة غير بيومم أل بحجة المعركة 
القتال.

الإسلام،عن يرجعوا أن المنافقين إل ءلدوا ثم نواحيها، جح من المدينة الكمار ولودخل " ١ ~ْ ١ ٤ 
غزوةقيل من هو رسوله يد عل اش عاهدوا لقد وما قليلا. زمنا إلا يتآحروا ول، مسرعين، ذلك لفعلوا 

عاليه.ومحاسبا القيامة، يوم به الوفاء مزولأعن اثنه عهد وكان - القتال من ألايفروا الختدق، 

-٢٩٩
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ؤإذاأوالقتل، الويث، من حفتم إن الهروب يشتكم لن التافق؛نت لهؤلاء — الرسول أئبما — قل — ١ —٧ ١ ٦ 
افمن يمتعكم أن تطيع يسالذي من لهم: قل الأحل. هدر عل ثرآ يزمنا إلا الدنيا ق تتمتعون لا مربتم 

•وتاصرأينصرهم ينفعهم، وليا اف غير من ولامحيون رخمت؟ أوأرادبكم مئة، بكم أراد إن 
والأسساءلأت:الفوائد 

الصف.وتفريق العزائم، لشيهد مناسة كل ينتهرون لأتمم النافقغ،؛ من الخدر — ١ 

لمذكور والوعد ه، مي-تّمحلٌآ آش ؤعدثا ثا ؤ لقوله: بالتمر، اأاومنين وعدا ورسوله تعال اش ٢" 
[،٠١ه]ءام:^آذتاخمميقوم هال والث.تة، ١لقرTن 

•١٢٠٢ برقم لم عيصحح ■ ٣٣٠برقم الخاوي )مححح • شهر® متره بااؤعّج، *نمزُت، قو: الّتي يقول السلة وق 
للمومتع،•النافمن، إرحانط بيان ٣" 

منهفيستفاد ه، ؤءأتحمؤأ بقولهم: الناس صللوا بل الإرحافط، عل يقتصروا لر الرحفون أولظلئ، — ٤ 
شبه؛ا.لتافق؛ن.ففيه الحق عن الرحهمع دعاإل من كل أن وهي هذا، عف تتهمع فايوة 

ؤيقولون؛فلا لقوله:ؤبوأآكثملأهاهمادرين، والشرك؛ وتالتافشنسالكفر ٥- 
الأمر•ق ننظر 

وهمتيئهثطآسينمللأط>ه'آلأمحيم ؤ لقوله: وخيانة؛ عير أصحاب النافقون — ٦ 
الإدبار.محاولون الأن 

انمدو.ملاقاة عند الأدبار تولية محريم ٧— 

ه.أن_آلثث-إب أنتن همزثم لن الفتإر ءؤةلبيتثثتم٢ لقوله: اف؛ ددبر س فراز لا ٨" 
ئنطال-ىليل؛لقوله:ؤهلأصللأمحه.التاءزالدنيا ٩- 
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آسمحةظٍأت إلا آثآس يآمن ولا إقنا هلم أد-مذتد، أش يعلا ر مؤ 
ثلمكدمب ؛يا ١؛^، بن عثه بمثى اووئيةلم'لآقى يثلثيزإه ^-؛4^ آأم؛ث، ثآة عاوؤ؛يا 
عزآشدثلك ؤان آعاناهإ اممة ثلثبعل يفيمإ ؤ ؤكك آ-لير عق أسند ■ءد١د يآننق تثنيطم 

أآلآعملسؤ، بادمحيى أمهم لز ييدمحإ >،> ٢١٢٠٠^^^٠ نلن يدهبحأ لم آ/محزلب بمسمحك ا؛©؟ يته 
صم4محليآشمحث

^؛١ثاعئ0ئقاتاآلثؤونTخئاث٠١٧ 
هاؤ؟ وشدنث\ لبمنتا إلا يائهم وما نيسهء آس ودبمومحيخديى أها؛ وعدُا 

المميرت

لإحوامميقولون الذين اف، سيل ل الخهاد عن للعزائم الثبمين التاثن قطعا يعلم اف إف ~ ١ "٩  ١٨
إلاالقتال ز يشاركون لا فإيم الخدلأن هذا ومع والراحة. الأمن إل إلما تعالوا داسة: لب از 

ثديي،كرب ز رأيتهم القتال حضر فإذا والتصح. والعون بالمودة علميكم فهمثحلأء وسمعة، رياء نادرآ 
الخوف،حالة زالت، فإذا الوين،, سكرايت، شد.ة من عليه المعيي كحال أحداثهم، ق أعينهم كليل اتجم حتى 

بحيهمم، الغنائم عل ويتخاصمون الإشاعة، وحرب الذم من اليئ بالكلام آددكم القتال بانتهاء 
وكانأعٍإلهم، ثواب اطه فأبطل جما، ملوء٠م يصدقوا لر الحي عن البعداء أولثلنؤ المال. عل وحرصهم 

 vاف.عف برأ يالحنة عن ييعدهم الذي الإحباط قلالث
يعد- معهم محرب ومن ئريثى ئار ومم - الأحزاب أل حوفهم شدة من المنافقون ثم، - ٠٢ 

لشدةوسؤ\ للقتال ثانيه تار0 الكمار إليهم ين-ى ؤإن عنها، ولوا قد وهم المدينة عن ينصرفوا لر امزامهم 
عنألون يإذ للحوادمحث،، وربما القتل من خوفا الؤمت؛ذ، عن بعيدآ المائية ؤ، يكونوا أن جرعهم 

لبمبهماستحياء؛ عف مشاركة إلا القتال ز شاركوا ئ المعركة احتدام ومت، بيتكم كانوا ولو أخاركم، 
دجبمهم•

 ١y ~ وأفعالهأهواله حيع ق حنة قدوة اممم. رسول ق ~ المؤمنون ابما ~ لكم كانت لقد ئا
بيانهربه ذؤر مى وأئز عقابه، وعناقه يرجوثوابه، ف محيصا مؤمنا كان لني ائباعه فيجست، وأحواله، 

وقلبه.

نحاصرالكمر جهمع المؤمنون شاهد ولما الأحراب؛ غزوة ق ومواقفهم الومنتن تعال اض يمدح " ٢٢
محمقمن ورسوله افه وعدنا  ١٠هوالمدينة حول الكفر حشود من نراه الذي هذا ت متبغرين قالوا المدينة 



الأحزابمحورة 

باتاإلا الخمار ذلك زادهم وما الوعد، هذا ل ورمحوله اش وصدق أوالشهادة، النصر الخسنيين: إحدى 
تعال.اض لقضاء وتليا الإيء^ن، عل 

والأستنياءلارت،أاكوائد 

لقوله:ما؛ لكلشحيح؛ذي كراهية، عن إلا يآتومم لا وأمحم ا،لؤمضن، يفع بإ ادافقين ثحل ١- 

ه.ؤ^داةآ-لإذايآتممي؛ْلريذ،إلش •' لقوله ال؛افقين؛ جبن ٢" 
ؤظمدثًكمأفيوجدايلقوله: غلاظ؛ أشداء عليهم وأمم الؤم؛ين، عل اياهمن عتق شدة ٣— 

النافق•بما يتصف الش الصمايت، هده اكحديرمن — ٤ 

أوأثهملقوله: الدن؛ ق لا الأعراب، ق أبمم ايانقون تزد أحرى مرة الأحزاب عاد لو ٠- 
ه-ق'أ'لآء-رف ؟شى 
ه،يقم ص ؤ.مثورثك لقوله: معاركهم؛ ق الومتين يشاركوا أن لايريدون هولاءالتافقون ٦— 

ضل.إلاالأخار لايتحئون المعارك عن بعيدين يكونوا أن بحون فهم 
م>ةإثاقنلوأؤولزًكامأ مالتعال: قليلا، إلا - القتال الوهتتنق لوشارك - النافق لأيقاتل ٧- 

ه.

محتمؤ لقوله: تقربمل؛ ولا فيه علئ لا حنا، ثآثيا قو بالتي ئآثجتا يكون أن عليتا الواج_< ٨- 
•فيه والقرط- فيه، العال جك؛؛ن افه ودين نقصان، والتفربمل نيادة، العلئ لأي ه ّثتنثت 

•العركة ق ولأسيا ه وعأسكة١ ؤ لقوله: ال1ب'قر؛ كثرة مشروعية ٩- 
هوماداددمإلأإشايبهما ؤ لقوله: والشرعية؛ الكونية الأيات رؤية عظل إي،انا الومن يزداد — ١ * 
لينقص•يزيل• الإمحان إن يقولون• الد-ين والج،اعة السنة أهل مذه—، —صعحة ١ ١ 

-٣
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بدلؤأؤما ومممشبمظر غنه> قمى من ضنهم عكي آس عنهدمحإ ما صدمأ و ^٠١ آلتفيه، ن مؤ 
ا}تإكانإن علتهم شاءآويخيب إن لنثفق\ر^^> ١ ب وسل بصدقهم آلصندمن آس ل|ءحزيى ُأؤ^^أُ ندمحلا 

وهزآشيثالمحأحثأ أمّ بميثلهم كنقأ ^ ٤١عضإني؛_مااو^ُوود 
ثدرثبآؤ، يثلثا صياص^ا ين ثذأهزآ'لكتف ْلتهثوهر آلخن وآنزو عغة. يكا 

تثلمهاP هآ ؤأترئم أثيهم ؛٢^٤٠؛ ينبما محيآيمحى مابماهتئؤبى آلوب» 
وأرهةمحآسءْقز<سلجبج1 

التسير!

القتال،عند فثيتوا والطاعة، الس«ع من عليه ورسوله افه عاهدوا ما وئوا ءظء\ء رجال ١الومتين من ~ ٢٣
ومااطه، ^، ٣٠تقضوا وما القه، سبيل ق أوالشهادة الصر يتتثر من وصهم اش، سبيل ق استشهد من فمنهم 
أيدأ.^^٥ 
تعدييهمشاء إن ؛^ ١^١٥٥ويتدب الكاملة، طاعتهم سسبا حأ؛ جزاء بعهدهم ااصادةين ليجري — ٢ ٤ 

م•رحنا ذنوبمم، من لكاسن غفودآ كان اش إة تابوا• إن عليهم أديتوب النفاق، عل باستمرارهم 
وكفىفيه. طمعوا قيء عل محوزوا ل؛ مك؛ش؛ن خ\ين الدية عن الأحزاب تعال اض ورد —٧٢— ٢٥

تعالاف وأنزل انتقامه. ق عزيزا بمالي، لا قوثا اف وكان ١لثكال. من الكفار أذاق ب،ا القتال الوْنتن افه 
آقبمالقاتكم عند الشا.يد الخوف قلوحم ل وقذف العهن.، لنقضهم حصومم؛ من قريظة بض يبمود 

وغيرالقولة وآموالم اكنهم ومأرصهم وأورثكم أحرى، طاتقة وأترتم منهم، طاتفة فقتلتم الومتون، 
ثيءكل عف افه وكان الأحزاب. غزوة بعد ما الفتوحامت، ق أقدامكم ئطآها لر أرصا وأورثكم القولة، 

ثيء•لايعجزه قلءيرأ، الأشياء من 
والأسشاطاصالفوائد 

اضمع بعهدهم وقوا الدين الرجال من الوم؛ين من فتة هناك بأن متقبيآ إحار ( ٢٣الأية)ق ١~ 
سقضوه.ولر اطه، عهد سيروا لر وأئبمم أوالشهادة، النمر إما ت الحنين إحدى يتتفترون تعال، 

نكرةقوله:ؤيثاتيم أن الياق ذلك، ولخه فمدئوْ؛ اض ظهدوا الأ.ين الؤ٠تين أوكالثه عل الثناء ٢- 
عليه.افه عاهدوا ما صدقوا عثبياء رجال فهم للتعثليم، 

تلقوله ولاتغيثر؛ نقعس بدّون الكيال وجه عف عليه افه عاهدوا ب،ا أتوا أُم هؤلاء عف افه أثض ٣— 
ه.ءوئبددانبُلأ 

T- .T*.
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ه.ْلإهم ؤأريخمبب • لقوله التوبة؛ ل ترغيب ٤— 
الياءللمهاحةفإن ه هو؛ اض رسول عل غيظا قلوثم امتلأت هؤلاءالأحزاب ~ ٥ 

والملاسة.

هاويهلمآتيت،يم.ؤوثوئ،ؤ، لقوله: الهزيمة؛ أعظم من القلوب ق الرعب إلقاء ٦— 
لهآؤآتيا ؤ ت محوله من توخي وهده للكفار. أخرى أراصى عل سجتولون المسلمين بأن البشارة ٧" 

محمجاضامح<سوح
مضثلإيرلددالثتسنس هئسولمح,وأقارآلآنيأ؛زآلق مدنك ييتآكس اوأر ث/بمجملأ 

?بمعغثن،ثكلهاآلمدأب سمبنس-ا سؤ بفثحفؤمتكق يأت من آتى أج^؟يلإساء عجلتما 
وأعتد.ظمندحأميهاقمهامثخن ؤيسؤلهءؤكمعل ش منمخ؛ يقنت أأو؟دمن م؛/ا س ئ يتلك 

ئظمعهاد•محهنبمعزامل ^دهيين إن ءت=فأ-ْدؤونآشا,ء تن اءمقآ ٤—ايفقأءت=قريما?عأيني
آلجنهثؤدبج ةقمك< ث،لآؤق ق وثنن متثييا. مكُ يهلن متض قهء ف، ١^ 

عنوًظمإئمامخنآمحؤو.ما ^^،٢؛^ آنيكوْ نةاخرت< نأيتن آيرل1< 
.ه

الضر:

زيادةمته طلتن حنن ~ لأزواجه يقول أن ويأمره البوم بشرف . رسوله تعال اف كناطب ~ ٢ "٩ ٢ ٨ 

منطلاقا وأطلمكن الطلاق، متعة أعطكن فتعاؤن الدنا الحياة ق العيس سعة ئرذذ كنتن إن —ت القمة 
قيأقد اش فاة الأحرة، الدار ق بالختة والفوز ورسوله اف رصوان ق ترغين كنتن ؤإن صرار، غثر 

الحنة.ق مضاعفا ثوابا متكن للمحسنات 

يأتس البكب روجات يا عتهن- افه رصي الومنثن بأمهات الخاصة الأحكام بعضن تعال افه يي؛ن " ٠٣ 
تعال.النه سهلاعل المضاعف العقاب ذلك وكان الدنياوالأحرة- ل لهاالعياب يضمحاعف صريح يدئب منكن 

-٣٠٤٠
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الأجر،لها نضاعف، .، ااّ؛ءٍ، لأيام وتمتقل ~ الّمح، أزواج يا ~ منكى ورسوله افه يني دس " ١٣ 
لثنوعفنئتنا يقدنتنا وأعددنا بس، الصالخايت، تأئي وأجر والامتثال،، الطاعة أجر مرتين، مشا فتناله 

ا-إلاتوأجرأل زاحرآ، عا واسعطاء وامتجابت أطاعت، 

حاتموزوجايت، ا،لومت؛ن، أمهات، فآنس اتقيني، إن اء، التمن كغبمركن لستن الغي زيجات يا " ٣٢
ايتلص مرض قليه ق من فيتأقر الصوت،، ورحم القول،، برقخ، تمنن فلا العالتن، ساء لنوأّوة الن؛يين، 

جفوة.ولا فيه لاغلفلة وال|رذخ، الث-رع مشولأؤ، حنا قولاطيا يقلى الشهوة، بغية 
أوثتلومثوية، أجر لتحصيل أو العالم، كهلي، -لحاجة، إلا منها "ئرجى فلا بيوتكى، دالرس " ٣٣
زاء التحال، كان ك،إ نيتتكى، يإبداء ئوجى ولا الأرحام، وصلة الثر وأتماله ا-بمإعة، ق كالصلاة فضيلة 

وأطننااز'قوات،، إحراج إل و؛ادزذ الصلوات، إقامة عل ويائس محتشات، ذؤء أن ثبي بل ا-لحاهلية، 
وماوا،لكرمات، الفضائل من يه آمزمكى يٍا اف يريد إد،ا - النواهي واجتتات، الأوامر، باهتثال، ورسوله الأة 

التي•،بتي، أمل يا الرذيلة دأد'راذ، العصية أدناس ص يطهركن أن والوبقات، الرذائل ص عته ماثى 
•سائلكم وكريم مكانتكم، مو بيليؤر تاما، تْلهترآ ويطهرّقم 

والأستساطاتجتالموائد 

الأحرة.والدار ورسوله، اض احرذ لأقس عتهي؛ افّ ا-ًكا الؤمن؛ز، أمهات فضائل بيان " ١ 
العليية.والنية الإرادة، مده عل الثواب، مدا رئي، |د?ه الثواب؛ نيادة ز عظيم أثر لها النية ٢" 
ورسوله،اف وأطاعت، صالحآ، عملا عملته إذا إحدامن فان قفو؛ الغي لزوجات عفليمة صية ٣" 

ه،ؤداويهامم-اعرت قال،ت ولهدا الثواب، لجا صوعمط العياب، لها صوعفح فل،ا مت؛'ن• أجرما اف آتاها 
للتاءقدوة ولأتس عليهى، مصله مذ - عنهذ اش رصي " الومتغ، أمهات أجز تعال اف ومضاعفه 

حطاهن,يرثنن 

الرأةكون يعي لا وهن-ا القلوب، مصى لأًلاع قهلعا؛ الرجال، أمام الحضؤح؛القول، عن التهي، " ٤ 
ه.ؤوبملنملأسئأ بالقول، الخضؤع عن النهي بعد تعال قال، ولذا الرجال،؛ ْع كلامها ق غليفلة جافية 
لأبتاثها،تربيتها ومحقن جهادها، وميدان وحمتها، تملكتها فهو بيتها، ؤ، الرأة هوبقاء الأصل ~ ٠ 

فإنالكملح، وممرك الحياة ميادين عن بما وقعودا لها، حبا ليس بيتها ؤ، وقرارها لحاجة، إلا مج فلا 
وطمأنينتهاالرأة سكيتة أن يقيد ه وثنن دؤ التعبثر لأن بيتها، من يثغ الحقيمي ومحلها الكثرى رسالتها 

بيتها.ز إلاوهي نحمل لا الغ١مة وسعادبما 

وغثرْ.كالتمج ئيحة وحمال، ذميمة ءاحات، من بالحا٠ليةت يتمل ما كل عن التهي ٦" 

.ْ.*ا
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للجاهلية.وشعار للتخلف، رمز التمج ٧" 

•وقوكه نحقق لإفادة ه إحقو، ؤ ل إل؛.u>_ الضارع عن العدول ٨— 
دتكريجهى•بمن العناية دليل دندادص - عنهن اف رصي - أمهات حطاب تكرار - ٩ 

يتقوىإلا لهن يم لا مقامهن ورفعة عنهى اف رصي الومتئن أمهات ثمومكانة ~ؤلتيآدئما ١ * 
القبول.ومفتاح الوصول معراج فهي تعال، اش 

الشهوات.وغلبة الإي،ان وصعق المماق مرض والمراد لكؤع. >امرض« تكثر — ١ ١ 

محركما كل أة يعل الزجر• j أبلغ الحل مواضع إظهار أة عل يالقول الخضؤع عن اكهل ذل - ١ ٢ 
الشية.ؤ والتبختر والتهلتب، لكيتمطر، محه، ْءئ يثثرها أو الشهوة 

أهلق قو الشي أزواج دخول ق نص -  ١٣
•فيهى الأيات هدْ نزول وسب، لهى، هاهنا الخطاب لأن البيت؛ 

والحياء.الخئنئ الماء عل وثمراتما التقوى مفلاهر أعظم من — ١ ٤ 
التأثر،وّرعة الشهوات، إل البل من مريقه، فيه وقع فيإ يقع لا القلب طيم أى عل الأية يلم، - ١ ه 

لأواعيها.والامتجاية 

لإرادته.راد فلا أمرآدد.ر0 اض أراد وإذا واستمرارها، 

-٣
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أو؟نآمحك١ثلهم١شتل ̂ ؤ
وألصنديكوألمندقثن ؤآلثشت، وإٌع0 وآنثفييمى>وإكولتي< 

محآلصنجمثنؤآلمتصذقثت ؤألخنشمت والختشع\ن والهبن\رت وآلتبمن\ئن 

والدءًكرتآستَةبجأ ؤآيمحتغهكت ىثو-جهثم وآ.كظثأى ؤآلميثنت 
كؤد<ملأ0 ومح؛بمولمح \ت\ مقنغ ■عظيما ثعممة أثءثم أعل 
ثدظعلأيتاأوآهإذثروين -آلم 

■اله^سار 

نتحموْمحايقرأِْن العفليمة، افه ايات من ييوتكى ق يتل ما والنعيم والعمل دائ،أللعالم واذكرف " ٤٣ 
قبعباده لطيفا — يزال ولا ~ كان تعال اف إة القرآن• ق جاء نا وتقريرأ بيانا نزك الش الحكيمة، نبيه 

والرعاية.ياللهلف أولياءه ويتعهع. وحفي، لطم ما كل يعلم محثرآبأمالهم، وأمداره، أوامره 
والمؤمناتو١لؤمتين وأحكامه، لأيداره واسالموا افه لأوامر امتثلوا الذين واليات السالم؛ن إف " ٠٣ 

ْعوالصادقات وانمادقن له، المتيقلن لرحم اكليعتن والقانتات والق١نتين ورطه، اف صدقوايايات الذين 
العاصي،عن وامتنعوا الهياعت، عل هم أنفحبوا الذين والصابرات والصابرين العيال، ومع تعال اف 

الخصوصن،وجه عل والدعام الصلاة وق الأحوال، كل ق لرحم والخاشعات والخاشعين ورصوابأتمدارالثه، 
هروحهموالحافظين وملأ، فرصا والمائ،ات والصائمين والساكخن، الفقراء عف ت والممد٥١ والمتصدقين 

كلالآمكر. من اقكثرين الحريصين والذاكرات، كثثرآ اف والد'اكرين والآتم، ايحارم عن والحاففنات 
لهم،إكراما كريمة؛ وج^ لدتويهم، معفرة لهم افص هيأ المنيفة، والشإئل الشريفة الخصال أصحامحبج هؤلاء 
لأعإلهم.وثوابآ 

لهمفليس الأمور، من أمرآ ورسوله الله قخى إذا احتيار لها يكون أن لومتة ولا لؤمن يبي وما ا"ّا~ 
مأموربارك ورمحوله اش يحصى ومن ورسوله. اطه لحكم والقبول والإذعان الله لأوامر والانقياد التمحليم إلا 

والدي.الحق عن بعد.آشاسعا بئت. فقد محفلور، أوفحل 
والأستياطات:القوائم 

مرونلا الذين عل شحم رد مدا وثم، وريتثهى• عنهى، اش رصي جيما الومنغ، أمهايت، مكانة - ١ 
،_ممحل_مء•"

-٣٠٧-
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وأيبماللمرأة، ص الروحية ست ق ايثكتى أل إل إثارة ~ عنهى اش ~رصي إليهى اليوت إصاهة ٢— 
عته.موولة بيتها، سيدة 

منعليها يرب وما الشرعية، التكاليف، من كشر ق للجل اوامحبما ومللمرأة الإسلام تكريم ٣" 
وجراء.مسؤولية 

والقنوهمت،،والإيان، الإسلام، المسلمةت الشخصية !؛ ١٠٠أبرز هي حمال عثر الأية جعتخ — ٤ 
وذكرافه.الممج، وجمظ والصوم، والنمل3،، والخئؤع، والصم، والمدق، 

ُْو(ؤةكطثثمحآقثنيثلت ٠- 
للفاصلة.ومراعاة الفعلري، لخياثها ومراعاة للمرأة، صول وفيه ه فتحجيم 

الرحمة؛عل الغمرة وتقديم والتكتم، والتفخيم للتعثليم وأ-بمريه ؤتعغ.رة ز والتتؤين التتكم ٦" 
الرغوب،.تحصيل عل مقدم الرهوي، تفؤيت، لأل 

والسنة.الكتاب، ق حاء لما والتسليم والرضا، الامتثال، الإيان منمقتضيايت، — ٧ 

ؤ،ؤقئش آس ؤآق ز>؛.حلئ، علتلث، عليسدأتسق، علتيؤأدمممت، آس أُعم يثذى إذيمل، ؤؤ 
ؤغتأتما نمد هضئ ظنا عئثة ح آحى محآس س  ٤١٢ؤمحز ما دئسدثك 

.مسغ* أترأس محثنأيمن ^١ ذيمهؤ أيخ ؤآ حج و لؤ،لأ 
نمدمحيلةل.رأ آمرأس جاد< ^، ■ءلوإ.؛ر، خيماهميلآثءلئ»سثدآلئوؤاآمحا مج مي، غئأ خمن ماَ؛ار< 

ماَكادن،اأج^اُ حسبيا باس كى ،، ٥١ثآ* غ  ١٠٨٠١وإد*محسون ؤبمفشؤنكء اس الفمح^^لأملتوز، اتؤ^^أأ 
هعليثا"©؟ ئمح،ج تآشثر،ٌقانأسء، اش فيحالآؤمئه،رسول، آآلثدمن محني 

المسرّ*

وغثرْوالعتق يالرفق علته وآنتنث بالإسلأما عليه افه أنعم لمى تقول حن — محمد يا — واذكر " ٣٧
فلامعاماكها، ق افه واتق بالمعروف، زوحتلئا آبق فهي، حارثة بن نيد وهو والإحسان، الصلة وجوه من 

أطلعكما نفلت، ق ومحقي والغضب، الرضا ق واحّي، العدل فان عنها، راضي غير كشت، وإن ئظلمها، 
وافهالنامي، قالة ونحشى قبمك، لث، اممه أبداه الدي وهو منها، ورواجلئؤ لريشس،، نيد طلاق من علميه اطه 

رسولهأعلم قد تعال اطص وكان بمم، ورحمة ع^آهم منلث، إشفاقا الخشية تلد وكانت وئفه, ترهب أن أح^ها 
تحريممن النامي علميه يلج ما إبطال وهي جليلة، لخكمة بمروجها وّّوف ريتب، يهللمق صوف ريدآ أة 

-٣٠٨-
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روياكها،فراتها من ولاوحشة إليها، قنو تله ل ولريق اختياره، بتخض نيد طلمها فيا اكض، زوجة 
فهوتافذأ، اض قضاء وكان للئسص. زوجه كانتذ بمي الزواج من صيق أو تأم هناك يكون لا حض 

قواممه رمحول زواج نم إياها، تطليقه ثم نيت—٠ من زيد وزولج -ئكمه، معم، ولا لفعله، راد لا سبحانه 
الخبير.الحكيم من يتقدير ذلك، كل منها، 

محرؤجمى ■مج الخم، عل يكون فكيف، ناظآ، وتقاوم مقدورا، وقدره مفعولا، افه أمر كان إذا — ٣٨
والمرسلين،التبيين ق وسه له، وقدبر٥ عليه، فرصه الذي القه أمر من هو ثيء ؤ — عنها افه رصي ~ نيتته 

قاطعا.وحكا تزما، قضاء افه أمر وكان الخير؟ انية ومعلموالأنالشريعة لواء حلة فهم 
تعال،فه وأخشامم بالحق، الناس وأعلم الخلمق، صفوة فهم وحائم، الأنبياء طبيعة هذه —  ٣٩

الاستجابة.عل ولأقوامهم البلخ، عل لأييائه حيبا تمال افه وكفى مكانة. قوهوأفضالهم افه ورسول، 
قال;من عل رد وهدا والكاح، الماهرة حرمة تثبت، حتى رجالكم، من لأحد أبا محمد كان ما — •؛ 

اللأمحه بعده، من ولدآ يعم، لر لدا النبيين، وحاتم افه رسول، ولكنه زيد، ابنه حليلة من ثريج محمدأ إ0 
الداؤين.ق لعباده والفلاح الصلاح فيه وبإ وأحوالكم، وأفعالكم عليا؛أقوالكم اطه وكان بعده. نبوة 

والأستتياطايتج:الفوائد 

الدعوة.نثر عل عونا يكون ما سرم الخاصة الأحكام من عليهم يفرصى أن أنبيائه ق افه يدر مى ~ ١ 
أواصرلتوثيق اجت،اعية؛ حكم منها جامعة، وحكم كريمة لمقاصد أربعة من بأكثر قو زواجه ذلك من 

وتعاليمية،تربوية وأخرك، دعؤية، وحكم سياسيه، حكم ومنها القبائل، مع ومانجها وتعميق الملة، 
وتشريعيه.

؛4.الناص ظى اءة إمحعن فإنه المار، عن يتحرر كا العائل ٢— 

لصاحبهاالم الحاجة هو اوطن لأن اكللأ؛،؛ عن كايه ه قظك اإتمثربؤظث1صزسذتا ٣- 
أي;الوقم،، هدا من بثيء متاثرأ الطلاق هدا يكون أن لأمكن طلقها« ا>فلإ قال،; ولو وحرصى، همة فيها 

هناكيكون أن نفى عل بثتة دلالة من فيها لما الكناية هده أوئرُت، ولهدا فيها؛ راعا زال، وها طلقها نيدأ إن 
زيدفطلاق مأريتج، فيها له بعد ل؛ وأنه منها، حاجته فريغ يكو.ذ أن إلا لزبمب، زيد طلا3، ن( ما عامل 

واختياره.برغبته كان ج، لريت

لاستحضاره أممه ^٠ ٣٥٩٦^ؤبجثؤنه, أممه رسنالتأّث، أليمم^>ثإلض، ؤ ل يالضماؤع التعبير ٤~ 
قائم.البلاغ أر ولبيان الأذهان، ز الصورة تللث، 

بم.*ا
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أهلومنه والرسة، السوء أهل >لقالة التفات دون تعاق افه إل الدعوة بواجب الدعاة موض — ٠ 

والرخ.الضلال 

أنئل بربمم •لحقوا قد وكانوا أبتاء، بآربعة رزق قد كان هو لأيه ه يتمالكم ين ؤ — ؛ التمر ٦— 
الرجال.مبخ يبمغوا 

بمتلثن_آلى ثفيسلأ. دمحأ وّيجم دكرإَكنةل آددتفأآق  ١٣٠١^هأ أي كؤ 

يصمح.ء0نس
ولأي^آلكانئنقنلأك؛رإ اش من م بأن ويشرآتتجِإ!0 اش.يزدنمءويمإ"جأمنة؛ إق 

نكحتمءامتؤأ^١ ?و^؟ينأتراآثين وء^يلأ اش وبو؛ءقن،ءلآلإوقى آد'د-هم ويع ؤإلنممشتن 

وآه^^يئنمزحاهمكث 
التفسيربيت

قاليكنوالأصال، البكور ق وتسبيحه تعال افه ذكر مى أ'كثزوا الصادقون، ا،لومتون أءأ1 يا — ٤ ٢ — ٤ ١ 

للمواد،وأزكاها للقس، وأقواها الأعإل، أيسر من كوته ْع العبادات، وأفضل ١رقئبات، أجل من 
تعال.له وتنزيه تعفليم تعال افه وتسبح 
عليكمومحل لكم، والصالحض دالتبيغ، الملائكة دعاء ويقبل عليكم، ويثني يرخمكم، الذي هو —  ٤٣

والمح،.الإيان نور إل والئلث،، الشرلثّ فللٍات من وفصاله برحته لثغرجكم بالدعاءوالاصتغفارط اللأتكة 
وبمفغلهمءويملغهم ثيدبمم دحيا، الوممح، وكان 

عليهموتسلم عليهم، افه يسلم ملام، الحنان وق ايايص، عتلب يلقونه يوم االومت،ر، هؤلاء نحيه " ٤٤
الكرامة.جنات لهم وأعد تكريم، تحية وهي بعضن، عل يعضهم وبملم اللأتكة 

علشاهد.آ أرمله فقد الكريمة، ورسالته الخليلة مهمته ببيان هو لنبيه الحطامس، القه يوجه " ٤ "٦ ٤ ٥ 
تطبيقاتهلثقه له ومثالأ عليه، وأموء فيه، وحجه له، مقرآ الحق عل وماهدا الأمم، من غيرها وعل أمته 

وؤلريقهومعرفته افه توحيد إل وداعيا المار، من وتذيرأ العالين، ري، صد لهم بٍا للموبن ومبشرا عمليا، 
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يستنثرالتي وفضائلك وشإهلك وتوفيقه، وهدايته لك افه يوحي دروبمم للنا*ص ممر وسراحا وأمره، يإدنه 
الخمس.وصؤخ واضحة وهى الومتون، بما 

يفوقها العطاء، وكريم الأحر، وعظيم الثواب،، جزيل من يه اش خصهم بإ ا،لومت؛ن وبئر — ٤٧
الأمة.هذه يه محص اض قصل وذلك، الاص؛ة، الأمم أجور 

مماقاض عل رض بل بأذاهم، بالا تلق ولا خالفتهم، عل م بل والفاق، الكفر أهل ولاتطع -  ٤٨
فهوكافك.

فراقاويفارقوهى يكرموهى، أن الادخور، قيل الماء محللاق حالة ق االومتين عباده افه يأمر — ٤ ٩ 

المش.الهر نصف من حقوقهن وأداء بإكرامهن وذلك بالمعروف، 

والأستشاطاصالفوائد 

الالتي الواصحة الهيابة ق النثر كالسراج أرسسلتاك أي• بلخ، تشبيه ه ميسما ؤويمإ-؛ا قوله! — ١ 
المكان.ظلته الزماح الئراج يقيء كا كشفتها، إلا شبهة لياطل تترك لا والتي فيها، ثبمن 

ضوتئزي4 له، وحمن العبد، به يشغل ما خثر بيحه ونافه ٥^■^ بيحه، وناش وكر مى الإكثار ٢— 
وأوليائه.ولأنبيائه تعال 

اطهعنيي من مرتلا كان بتن باكا ف،ا بسوء، أحال له يتوض ولا ومث.م، يكرم أن الرسول حئ، ٣— 
بأذى.M للمني ثذ كل دلممز فليحدر، تعال، 

وحده.العقد عل يطلق قد النكاح ٤— 

أنببغي الطلاق أف إل للإشارة للمتراحي؛ ثبا ، والعطفأوالواو، الفاء دون ئره ؤ التسر؛- ~ ْ 
هدمفيه إذ اش، سغضها التي الأمور من الهللاق لأل ملمحة؛ ولضروره طويل، وتفكثر تريث، بعد يكون 

وأنهالحثلر، العللاق ق الأصل أن إل ترشد الأية إى الفقهاء: بعض قال وفذا الزوجية؛ للحياة ونحمليم 

سابويالاحتكام )تضرآيات اازوجين• ين الإصلاح وسائل تفلح و1؛ الزوجية، الحياة فسدصت، إذا إلا لاياح 
ا/ا/مئ(.

يشتمونالغ-ين الحهلمة من يع ك،ا القبيح، ارئر١ح وهو لنقيقه، دم بالحميل السراح وصفح وق ٦— 
إل•بمتاج لكونه بالحميل؛ ووصفه طلقوا، إذا ويفجرون ويغيرون الأستار، و.:بتكون دبمزون، ويضربون 

وخصالكريمة أحلأ3، من لا-يه ما أفضل الؤس يظهر أف إل محاج وتلقب،، ترمق، إل بمناج نجمل، 
منهنسردوا ولا بخير، إلا الفراق بعال تن،كروهن ى:»لا مكايلا وتيهمهن ؤ ت القشري مال حميد-ةلأ 

-٣■
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للقشثريالإشارات )لطاتف جهة من والإصرار يالخال، الفراق عليهى نجمعوا فلا به، تفضلتم شيثا 
.(١٦٧/T

منمحرمها أن لؤلتها أو لزوجها بجور فلا جديدْ، حياة تبدأ أن ل حمها ليمطلمة الإسلام كفل ٧" 
بمضمولا يعضلها، فلا وشأيبما، ويتزكها إليها، وعسى مفارقتها، و يتجئل أن الزوج لعل الخمح،، هذا 

حقوقها•

ؤإلالؤأطا>ت،، عل الأزواج اختيار يخ أن سغي أثه إل إثارة فيه ه ^؟^،_، بقوله: النمير ٨- 
أوكتابية.كانت، مؤمنة مْلامة، كل عل ّؤاريا الحكم كان ؤإن ١^٠^^٠ حق مراعاة 

آفثعثه،مجأظة زئ محص م ١^ أرمحك لك صنا ^١؟ ١١^ؤ 
سافيسممةءةثؤثة

ماعإثثث1 ثو يؤن من لاكتث .حا.لمتته أناؤإدآلتجّ إن سثتا,١^< يمت إن 
J؛^_S،تؤيكحجؤارنث<آثهملهكث،أيمنمه_لميكنلأ آرؤيمحهمؤما مصناقيجؤا 

ثلأ-٠^منذ■؛^،j؛، لداءومزآثست، من إقك ثيتت ثثاءمثيى من رجك< و؟ يما ثممحيل 
مالتنام ؤآثت يتفلمهى ءاكتهن بما تيثتزتث• تلابمنك يثرمحثية أدئزأف ثلك هقذئكآ 

محلرأيهج ثبم، تدثرتإس أ0 ولأ بعد مى محلللق>ألشاء لا اؤآ عيماحيثا هاوس>محأوء=كاقآثه 

التمسير:

الخاتممن اري٠ين ومس، مهورص، إليهى دم اللاق اء التمن له أحثه قؤ؛٢١ نبيه عل اممه تنتن - ه ٠ 
القيهليةومارئة الحارهمث، سنت، وحريريه حي تن، ينصفية مثل لك،، الله من عطاء مي الي وايات أوالهدايا 

بشرف،حظ؛ن اللام، حالاته و؛ناٌت، خاله وبتامت، عئاته ويتات عمه بنات له أحل كعا عتهي، القه رصمح، 
دونخاصه للئ،، حلال، فهي ذللث، ششتت، إن مهر، يغير لتتزوجها للته؛ ها نفومت، مؤمنة وامرأة الهجرة، 

وةنأربع إلا يتزوجوا ألا وإماتهم، أزواجهم ؤ، وهدرنا شرعنا ما علمنا قد الومضن، من غيرك 
غيرك؛عف يوثغ لر ما عليك ووثنا والغاهدين، والهر الوئ اشترامحد ْع الإماء، من شاووا وما حراتر، 

الومتين،،عبادْ لذنور_، غفورآ اض وكان الأصناف. هؤلاء من نكعصت، من نلكح ق صدرك يضق كلأ 
عليهم.باكوسعة رحيأ 
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لكنله وإكراما نومعه ئيه، والتراحح م الشق الخيار له تعال اف جعل أن الثعة هده ومن — ٠١

يعلمواف كلهن، متحهى با و1نيع قلوبي، وتجهج سئ، ثمر حمح، ايُ نمحن يفحم كان قق الحي 
الذنوبعل لعباده غفورأ تعال اش وكان اليل- من التقوس عليه جنت، وما والنساء، الرحال ءلسعة 

ومعافاته.ثره تيق حلي،أء،م والتفريط، 
بآنرو؛ج■' من بمي ئتدل أن ولا التسع، زوحاتلث، بعد تتزوج أن - الني أبما - لك محوز لا -  ٥٢

مايطم وافه عليلثإ• حتج فلا التمهما؛ مللث، إلا حنتهى، ولوأعج؛لث، غيرهن، من وتتزؤج منهن، يطلق 
عليتدبيرما قائا مبما، عالآ للأمور، مراقأ تعال اش وكان إليه• والتمؤيمس افه بحكم الرصا من لوبكم قل 

إحكام.وأحن نظام، أكمل 
والأسماؤنات:الفوائد 

الخصوصية،ّحب ديان قق، للخما وتم.بم تفخيم الأمار موح ل الظاهر بالأمم التمثل ق ~ ١ 

وامممان.اعمماء ه للضهؤ-غادثثثهمح الألمماُت، وق به. اف شنقه الذي اكوة وهومقام 
إنأن الظاهر مقتضى لأن ممامالإص،ار إظهارق لإثث،صياإلئىيم قوله:ؤإن وق ٢- 

بأيباها نفنجن الش الرأة فنل تزكة من ه والني لفظ ق ما الإظهار هدا من والغرض لك• نفسها 
٤(. ٤٢/ ٦ كم ابن ضر )انظر: النوة. لكرامة راغبة 

سلط! تعلك مايمن آقق ؤتثاي، -تلبك ؤثنات ئتام،عتنتك •۴؛^، ؤهنآه ؤ وقوله• ٣" 
أحدادسعة وبينها بيته الرجل كان إذا إلا المرأة يتزوجون لا التماري فال والتفريط، الإفراط محن ونط 

-يدمالطاهرة الكاملة الشريعة هده فجاءمحت، أحنه، وبنت، أحيه بنتا أحا-هم ينزلج واليهود فماعي■؛، 
بنتإباحة من اليهود فيه ما وتحريم والخالة، الخال و؛شت، والعمة، العم بن—، فأباح التماري، إفراط 
(.٤٤٢ممرا/ابن ففليع.>اظر:ضر بشع وهذا والأخت، الأخ 

أحد.فيه ينازعه لا تعال، ف والتحريم التحليل ٤— 

الزولج.أمور ل بخماض الشريعة أحكام ل ه الكريم رسوله وعلا جل ايادي حص ~ ْ 
يئنالعرا وتوثيق الملأت، عقد منها ت محامئة ومقاصد عفليمة، حكم ق التي زوجات لتعدد ٦— 

فقدتشريعية، حكم ومنها الأمة، اء نلتعليم ؤإعدادهن المؤمنين أمهات تعليم ومنها والقبائل، ه الحي 
فقدسياسية وحكم بمي، والترفق والصر بينهى، والعا-ل نسائه، معاملة ل الأمثلة أريع ٠ الخم، صرب 
أعتقها،المصطلمق بي من الحارث بتت، وجهميرية القبطية مائية وتزثج الإسرائيلية، حي بتت صفية يرثج 

الأثر.باغ الزواج لهذا وكان قومها، عل برئ فكانت، أهلها، وأعتق وتزئجه١، 
-٣١٣-
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فيهابجول وما وأصنافها، القلوب أحوال فيه روعي الرياف الثنن هذا ه تاؤ-<ثفي؟محأ ينام ثآثم ؤ ~ ٧ 
ويليشأننا، يفلح ما ي"ارم تعاف قاف وعزائم، لرغبات غرام من فيه يتمالع وما وحواطر، نوانع من 

فهلرمما.

واثهنفوسهم، يخيايا معرفته ح حم، وئزهقه يعيادْ، تعال حلمه لبيان بالعلم؛ الخلم صفة اقتران ٨~ 
عارضة.وومحاوس هواجس من بالنفس فديمر ما عل يواحن لا تعال 

ثأة؛إكدثوذض لأنمءا/ثوتآتيإلأ م يآل؛مح كؤ 
آلتئيؤذى دثلكأدءكا0 إثل؛آي؛ُلن ؤلأ ةشروّأ ثلممتتِ دعيم وكيخإد١ 

—امنمثلوهرحذ متعا سألتمؤهى والذا الحي من متءهم،م لا هماش منيم^—م 

أن؛^٢٢أرقحه'تسؤدآش يؤذمحآ أف وماكأكلًظم وئنييهس ١طهزلآلولإغإ د;لء=ظلم 
دُاقآىرق< عظيماأ؛وأإنثدهمأستبماآرقنمث؛ن عندآئي ديآؤآدكاف أبد٦٤٤ منثمي.هة 

أبم-لأ؟ ثقمحل-ثويإى ولا ولآ.1خءن أذامهى ولا ءابنيف ؤآ عيف ورلا-ثنخ عيثا 
رورهيمقَلموشوضيدل آسضكا>ى آئمحإى محآمثف شذث،يمى U وي مثكن آحؤتبهى 

ّاه-سبانيول:

واجلثم فطعموا القوم، دعا ححئى بتت نيتبر لإمحج لما قد اش يسول "أف ه ماللث، بن أنس عن 
ثلاثة.وقعد قام، من القوم مى وقام قام، ذللن، رأى فاي يقوموا، فلم للقيام، يتهثأ كآثه فأحل. يتحدثون، 

الشيهفأحجرمت، وحثت،، فانهللقوا، قاموا ؤإحم قنب، جلوس، القوم فإذا فيحل، قؤ اف رمول فجاء 
الأية.هذه تعال اش وأضل وبينه*، بيني الحجاب فألقى ألحل، وذهبت، لحل، حش فجاء انطلقوا، قد ألم 

قلكقال. طتي، الحهناب بن عمر أن هٌ أنص وعن (. ٠٨٨٥برقم الحجاب، آية باب الأسدان، كتاب الخاري، )صحج 
الحجاب.أية فزلت، كئتحنن، أن فلوأمزثأن والفاجر، الي؛ عليهن يدخل اءلئؤ نإن اف: رسول يا 

(.٣٩٣برتم الشلة ي حاء ما باب القبلة، أبواب اليخاري، )صحيح 

•ايشهبر 

بحجةمبهرين، غيرّ لطعام، أودعاهم لهم أذن إذا إلا التبي، بيوت يدخلوا ألا الومتض عباده اف يوجه 
ُلقوا،ديبمم فإذا مكثكم، طول، وأزواجه الني عل يشئ، لئلا نضجه، مترين ولا وإدراكه، صحه انتظار 

البيويتأدى البيت، أهل عل ذللثح فيثقل للمحديثه، بعده وا نحلولا فانصرفوا، العلعام من فرغتم وإذا 

-٣١٤-
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للحقوقمراعاة ويحر وثيدمحكم يشكم بل الخق، من ينحى لا واض منكم. فتحيي ذس، من 
أمر،ق خاطبتموهن أو ونحوهل النزل اله من يه ودتتني يه ستمغ شيئا سألتموهن ؤإذا والآداب، 

دئاوبس،والوسادس، الهواجس من لقلوبكم وأزكى وأنش، أمحلهر ذلك حجاب• دراء من فخايوهى 
كانذلكم إف بعده• من سائه تتزوجوا أن دلا الوجوه، من وجه بأي اممه رسول ئوذوا أن لكم كان وما 
لكم.أمهات اى< نولكون مماته، وبمل■ حياته ق نبيكم لحرمة عقليا؛ اف عند 

ثيء،بكل علتم ّتيء، كل عل شاهد تعال اف فإة نفوسكم؛ ل تكتموه أو شيثا، ثظهروا إن ~ ْ ٤ 
خفي.وما ياوا ما بعلم 

وأبناءإحواغس، وأبناء ؤإ-خواتس، والأبناء الأباء ز،؛■خول ه النص أزواج عل إثم ولا حمج لا - ٠ ٠ 
علكان اف إق ويرامنه. اف، ثمن أن وعليهن انميدط من أيائس مل،كئ وما اييات، اء والتأحواتمم، 

الماد.أمور من ثيء عليه عض لا شهيد-أ، ثيء كل 
والأساطات:الفوائد 

الأحوال.حيع ل هك اف لرائة دعوه - ١ 

١الأخلاق وأكمل الخصال، أحل من والحياء وحياؤه، ٠ الني أدب ٢"" 
المدور.وسلامة القالوبه، وهلهارة التقوس، تزكية عل الشريعة حرصن ٣" 

وقهئعالفتن، لأبواب وشد للبيوت، وحماية لهن، وصيانة اء للتتكريم الحجاب مشروعية ؤ، ٤" 
المريضة.القلوب أصحاب لْلاْع 

الحرمات،وهتلث، الأدب سوء من فيه لما دعؤة، بغير الحضور وهو التهلمل، وتحريم الْكيليين ذم ~ ٥ 
ؤمحالتهم حلول من الناس فيمل الكلام، ؤيكثرون الخلوس، بمليلون الد-ين الثقلاء ودم 

وتنبيه._، اعتناء بالخطاب عليهن الإقبال وز للخطاب: المحيية من التفات فيه ه ؤآمتزآثت ؤ — ٦ 
لهن-

 ~U نبثه.اه عفلم وقد الذنوب، أعثلم من ه الني ؤليداء القامات، أسمى ااسو,ْ مقام
البيوت.ويحول والأستئذان الهلعام، أمر ز الأدب ٨— 

-ين.والخلوة الاحتلأتل ومغ النساء، محاطبة ز الأدب — ٩ 

عئدبعضهم لايقف حتى ودقته، القرآن آداب من أدب ^ بمؤ الانصراف عن التمير ق ~ ١ ٠ 
عماله.إل واحد كل وليتصرف ، للحديث، الييتؤ باب 

٣١٠-
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تليأم_تا.أة ؤ
ؤإدمناؤآ مهتنآ عدابا ثز ؤأعد وإلآخ-مق آلييا ؤ، آثه قتثم ثثؤلد' آمح، يودييث أفيت 

و؟كلإأأائاكا بهثن،ا تثمؤأ -أثثد \>=ظتغ\ ما مير؛_ آتؤبنهى 
ئبمرمح<لأئنلآيآ دخك بن٤?؛>^ يديكن يدءآلمحبم، يتائش لاركحك ش الئ 

ؤ،محألثرجشك> ليف هئيبهم ؤ، الثثفقؤث بمني ؤ اوأ'لإن وثآفث-ثستاتبمما 
مويدمحإتلشئآبم1 ?0 ميلا ثثلأبجاوسِماإلأ ب؛ لمةث> ١'^ 
هُأه ظىيىددث-خقمممحخ ّثنثآشفيآئث> ?0 متيهد ؤئتالؤأ 

التضثرت

والثناءالرخمة تعال وصلاته هئو، محمد النيئ عل ملون الكرام وملائكته تعال افه إن حما — ٥٦

منبه افه أ-خرجكم الذي نبيكم عل صلوا الإي،ان أهل فيا والثناء، الدعاء الملائكة وصلاة الخن، والذكر 
ك،اعلميه فصلوا معلما، مربيا محاميا حياته وتدل وءل١ءته، ورحمكم؛١^١۶٠ به، وهداكم النور، إل الفلل،امت، 
ويريدهذكره ينل أن فه ودعاء ه، الرسول عف ثناء المومنتن ومحلاه سلميا. لموا وسرتكم، علمكم 

وتشريفا.تعقليا 

ويؤذونوأوليائه، لأنبتائه والتعرصس محارمه وانتهاك أوامره بمخالفة تعال اطه يودون الذين إل " ٥٧
أووأصحابه، بيته أهل ق بإيذائه أو حقوقه، من حق بانتقامحى أو نته، سوهجر هديه بمخالفة رسوله 

المحرومون،البعداء مهم دالآحرْ، الدنيا ق تعال اطه لعنهم وشمائلمه، يرته سق والهلعن واللمز بالغمز 
١^■,^.للمعذاب المتحقون 

تستوجبالص والأيام الذنوميه من بوا اكتما بعثر والمؤمنات المومضن القه عيال يودون والدين — ٥٨

يتوبوا.حتى هتهم يتفلث، لا واضحا، وذنبا وافتراء كذبا ارتكبوا فقد العقوبة، 

حشمهجلابجهن؛ من عليهن ينح؛ذ، الؤمن؛ز،ت اء نوسائر لبناتك لأزواجك مل الني، أبما يا " ٥٩
ولباسالفضيلة، وشعار الكرامة، تاج لحجاب فا يسوء، أحد لهن يتهرض لتلا وءلهارْ، وعمة وصانه 

لماغقورأ بس اطه وكان بأذى- أحد لهن يتعزض فلا والعفة، بالإيان يعرفن أن إل أقرب ذلك الوقار، 
•ocدحيا علم؛ذللث،، عتدهى يكن لر إذ سلف، 
منالمدينة ق والإثاعات ، الإر-حافوأصحاب القلوب، ومرضى المنافقون ينته ب لثن — ٦١— ٦٠
الثم عليهم، وئلطئل—٠ بثم، لتعرمثلثا هم، ائودمحوالشائعات للأكاذيس، وترومحهم وافترائهم، كيدهم 
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أيثامطرودين محردمأن والعار، بالذمة ملاحقين منها، نحرحوا محي مليلأ، إلا الدية ز اكونك ي

•يه الأمر جهة عل هذا فيهم الحكم أي ثميتلأ، يقتلوا أحدوا وأدركوا، وجدوا 
اشيتتقم أن الدين، أعداء وسائر والرجفين، النافقين من ئل من حلوا الذين ق ودأبه اف ءلريقة — ٦ ٢ 
والأزمان.العصور مر عل سدل، ولا عجث لا تعال اف ومنن كيدهم. ويوهن شملهم، ؤيدد منهم 

والأسنياءلات1الفوائد 

١أوصحايته بيته أهل أوي ذاته قوق الض أذى تحريم ١- 
يؤذونالذين عف والهغ، الذل، ااعد.اب لوقؤع ه اض من وتأكيد مستقبئ، إحيار (  ٠٧)الأية ز ٢— 

وأفعالهم.أهوالهم ق ورسوله افه 
احتملو0،ما عثلم إل للإمارة افتعل؛ وصيغة ال١صي والقمل ؛^٥١^ التأكيد ^ همد٢حتطزأ ؤ ٣— 
جهيغّ.وحهل. شديد، بعناء إلا خمله يaلاق لا أمرآ وكونه 

وصمهالومناُت،، وشعار الإيان وعنوان وحياء، وعمه وامتقامه، وملجث وكرامه، ؤلهر الخجاب — ٤ 

المؤمن.المجتمع 

الحجابأ0 يزعمون الذين عف ئد ه يبءعئ؛ واليانؤئل،لآرث؟ك،محتايإث التفصيل هذا ز ٠- 
مزمنةُكل عل هوفرص بل خاصة، ه التي أزواج عف فرض إنا 

وربكاالممومة، والتظرات الخارحة يالكلكات للأذى ومزض وث؛تك، تبدل والتزي التمج ٦" 
.بالنثرحات اكنوين اعتداء إل الأمر يصل 

وتأليهي•بمتم؛إمحلاحهى وأن أولا، بيته يدأ؛أهل أن الداعية عل ٧- 

أمراضأو العارمة، الشهوات أمراض من قيئ مرض كل فيثمل لتعميمه، ه تنحس ؤ تتكثر ٨" 
وجبن•وشح وطيع وكر وحني غل من القلوب 

عقلتموحْلر ممملتر، ثر من ^_، ق لل والرحفين؛ القلوب ومرصى النفاق أهل تمكين نحون لا ٩" 
الجتمع.عف 

الناس.ق والبليلة اثغ يثيرون الدين الإشاعات مروجي من "التحذير ١ ٠ 
يضمرونالدين عف والغلبة بالنصر الومتين اض لعباد والبشارة مستقبئ، إخبار ( ٦١)الأية "ل ١ ١ 

الإيان•ويثلهرون الكفر، 
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إننر؛بمتا قٍن لاملآل،ثاعمح اتيةأ ؤتا عندآئي إقا ش آلتاعة عن لثاش آ ؤ
ملبيؤم ييؤمو ؤلثاJ_؛^ لا.-محدؤن أبدا فتها حتمحن سع^رل ثم ؤلممد ييىآلكتمئإن آثت 

أحاثائكاة؛آئظ
ثُ■*ِ\نؤ\ آليت دثنا،مل.وألب تكآآا=إلميجنؤليا آلضلأ. هئيط 

آقثآقتؤأ  ١٣٠١٥أو؟كآأها"؟^j، محجما عندآش متاةلؤأقاث آثم مؤمئجأ كؤنجإ 
اسصُثنفازجزثزي 

عطيثا.ه
الضير

الذيتعال اش علم ذ موعدها أف فأجبهم الساعة، قيام موعد عن ~ الني اثبا ~ الناص يسألك — ٦٣
لها؟أغدوا ماذا قريبا، تكون لعلها ثيء وأي غترْ، يعرفه فلا به استأئر 
التياكار لهم وأعد والعار، الدقة حم وألحق وطردهم، وحرمهم النفاق، أهل أقصى تعال اش —إف ٦٤

محرةهم؛ئهيها•
محيونولا عداحا، من نرمحون فييموتون، ولا لهيبها، علمي ولا يبرحويبما لا أيدآ، فيها ماكتين — ٦٠

عنهم.ؤيدفع بمميهم، من 

ارْلاءةفوايت، عل والندامة بالحرة فيشعرون سعيرها، ويصعللون جرها، عل يتقيون يوم — ٦٦
المار.من لمجوا ورسوله؛ اش لوأطاعوا أن متمنن ويتأوهون، فيصيحون الواحبة، 

الكمردرددم، ردّاءنا و'كمّاءتا، ادتتا ّأطتنا اثا رنا ثاين; نائمين متحسرين وقالوا — ٦٧
والضلالالكفر ق عمياء طاعه وأطاعوهم يم، فانقادوا لهم، ونسوه الكفر، كوهم الذين والضلال 

إليك<.الوصلة الصحيحة الطريق فأصلوهم والخهل، والفللم 
وعارهم.حزحم ل وزد ااحداب«، من لجعمين لما تضليلهم نظير وآمحم رثنا - ٦٨
فيرثأْآدر، إثه بقولهم: عليه افتروا إذ موص، أدوا كالذين فتكونوا ث، تؤذوا لا الإي،ان: أهل يا -  ٦٩

وْتزلة.ورفعة وجاهة ذا تعال اض عند وكان اقترانهم، من تعال اض 
شوءةإل تعصهم يظن ءزاْ ثعثسلوف بنوإنرائيل اا'قائت، قال: M ، ٥١رسول عى ه هتيتْ ش عن 
~قال ~ آدر انه إلا معثا تعقيل أف موتى ماتمع واش ققالوا: وحتّه، يعثسل الةغء> موسى وكاف بعض، 
حجرئوبي( مولت يإئرة موتى مجثح ~ مال ~ بثوبه الحجر مثر حجر، عل ثوبه هو,صع يشل مئْ مدم، 



الأحرابسورة 

ضالخجث يمام تأس، من بئرتى ما واش قالوا: موتى، شوءة إل تنوإنرامحل يظنن حى حجر• ئوإٍ( 
زوحدْ ءريا؛ا اغتل من اب الغل، كتاب البخاري، )صحح صزبارا. يالخجر قطمي ئوثه قاحد ~ قال، ~ إقو نظر 

يقال،تالخصية. ق نفخة والأدرةت ٠  ٣٣٩برقم الخلوة ل عريانا الاغتسال، جواز باب الحيفى، ل لم، موصحح  ٠٢٧٤برقم الخلوة 
(.١٣٨م/للجومري الصحاح الأدرة. رحل 

قداي والالصواب ومحروا أموركم، جح ق اض اتقوا ورسوله، باش صدقوا الدين أييا يا ٧" ١ " ٠٧ 
ؤيداومورسوله، اش ؤناعت يلزم ومث ذنء.بكم• لكم ويغفر منكم، ؤيملها أعالكم، لكم بملح أهوالكم، 

١عقليا فورآ فاز خمد عليها 

والأساطات:الفوائد 

واكسؤيم،.التواق ورك الصالح، للعمل الهمم كحفيز الساعة؛ وقت، إخفاء من الحكمة ~ ١ 

يثلطوالمسل»ين، للإسلام وحرحم وإرجافهم عيهم ق القلوب ومرصى الناقمون ينادى حنن ٢~ 
فيقرعوتمممحيكتومم•عليهمهماده، اش 

و١لتثل١هرالتلون هو الدنيا ق القلوب ومرمحى النافقين حال كان يثا العمل: جنس من اُبمراء ٣" 

يؤمؤ عملهم جض من - كان آخر، بوجه هدا ومقابلة بوجه هن-ا ومقابلة يضمرون، ما بخلاف 
.الدنا ق وتقنمها وئلومحبما، لتقلها مثب 
العيابق والتيؤع التاح و وعقايه، افه لمخط موجبة رسوله وأمر أمره محالفة ق اض غثر طاعة ~ ٤ 

ذلك.السلم فليحذر مشتركون، 

شأنتفخيم عل تدل قاعا للفاصلة، مراعاة كوما ْع ه وآلثإتلأ° ه ؤالقمق؛ و الألف نيادة ٠- 
والندم.والحرة واكوجع التأوه عل الدلالة ْع عنه، صلوا الذي جيل الوشأن خالفوه، الذي الرسول 
جهتم•ق والمريخ والعويل باليكاء يشعر ؛يا الموت، ل الإءلااة ، ٧١٥ويناسبا 

يدعيمى فيه التغليِي،، عل فهو كائة، للأمة موجه ه ءاممأ الين كؤثآ ؤ ؛■ الخطاب ~ ٦ 
ونكست،.لهم توبخ الخطاب و فإدراجهم هدا وعل الإيان، ، خعيفشه دبمديج ثه، ويتقلامر الإيإن 

الوجاهة.له وجعل تعال اش ثرأْ ، وكيفشديد، أذى من لقيه الققووما بموسى التتؤيه ٧— 

صدالعيد بمقام فانمرة الاس، ميزان ى وليس الثممع، ميزان وقمح، يكون ما الحقيقية الوجاهة ٨- 
له.وانتقاصهم الاس، بتهياول ابتل من لكل لية مهدا وفي( ربه. 

ودقةرمسها، صحة ْع مقصدها، وصدق، موردها، سلامة يعش الكلمة أوتسديد السديد القول ~ ٩ 
مداها.تيغ حم تصويبها 
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وفيهإسديدأ. قولا وقال امحقاْ ثى أمال م|«اني اف بآل نشئ مإخبار ٧( ١ ٧" ٠ ر الأيتين ~في ١ ٠ 
أمرومي.فييا الذورسوله خطخ لمى والآحرة الدنيا ل العظمى بالكرامة وهوالفوز تقلأآخر، إُتحارم

ؤحملها ١٢٠٠ؤأثممن آن هأبممكث ؤآلصال ءآلمذ؛تحا آدتو؛ما عق عمبمناآ'لأمانه دا إؤ 
وآلسءتؤآلمقممحكيى ؤآتنتفكت 'َ©؟ ^(لأثجا0ظاضالجولأ 

^قبمثا ئضل أثث ةا0 ^لتيرتئ^ءشت، هل آس ؤيؤما 
التمثرت

وقيامللكون، ومارة ومعاملات مادات من والفرائضى والموولية التكاليف عزضتا إثا —  ٧٢
ؤثملالمسؤولية، عظم واستشعرن خملها، عن فامتثعى الخلوقات ماتر عل الاستخلاف بواجبات 

ا-اءهلشديد ه، لتفالفللمم شديد كان إنه تبعات. من فيها ما ْع يتحملها أن ان الإنواختار التكليم،، 
المسؤولية.بقدر 

الدينوالمنافقات النافشن من العهي. ونكث، الأمانة، خان مى رثعد.>ّث، ؛، lUJbالبشر اطه اينف — ٧٣

ويتوب،الخالعس، التوحيد عل الشرك اثروا الذين والمشركات والمشركين يضمنون، ما بخلاف تقلاهروا 
رحياغفورآ اف وكان الكون. مدا ز رسالتهم وأدوا الأمانة، حففلوا الذين والمؤمنات المؤمنين عل اض 

بالرحمة.مائه عل ويتفصل الدنوبح، يعفر 

الفوائدوالأسساءلات،:

ا-بمهلأو محها، التغافل أو بشأما والتهاون فيها، التفريهد يبغي فلا وخْلرها، الأمانة يقل - ١ 
يقدرها.

الرئيسة.وموصوعاته القران، مقاصد من ورسالته وحلييعته بياته الأسان تعريف ٢— 

قدم.بإ ثلأ ومحاني وايامحق، الشرك من الؤس لمير الإنان؛ اف ابملأء ٣- 
ا،إومنين.عياله عل ومصله ورخمته بالعصاة، تعال اض عدل ~ ٤ 

والمحاق.الشرك لأمل ؤإنذارْ الأمان، لأمل اف بمري ٥- 

والنجاة.والرحمة المغفرة ّيس، لأيبما يالتوية' العياب، مقابلة ٦— 

لها•نحيثر لا متيرِة والخبال والأرصى موات البقيت، ؛يت،ا الاختيار، حرية الإنسان اش أعهلى — ٧ 
(•٦٠الأية)الأنعام وسورة (،  ١٧٣الأية)النماء سورة ضر وينثلرت نبوي، وقف الأية)٣٧( ق ٨— 

٣٢
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الرول:ْ.كية.

القاصد:

منه.الحكمة ديان ياليعث، الإيهان تقرير ~ ١ 

ومقاصدها.وعالمتها التتى.، رالة تقرير ٢" 

الخاهلة.رسختها التي الادأة والتصورات الياطلت، الفاهم من كثير رد ٣— 

الدين.يوم ونحاصمهم والتكبمرين، المسنتصمفين عاقية بتان ~ ٤ 

يي

?0"ؤئزاممِآين هم;وممقص: ى ^ ١ق 
أهتجطوئوآنجثَأئف 

ؤ،ديق عنلمآلسس<لأحث لثاذقتتظم هممه دك ثق لأيمحثاآلثاعة و3الالخهبمكثأأ 
أجآِيجزكتتاؤنين حكشب د'إلةكلآمق>رإلأؤ، آصمزين وي ولأؤ،آلآتييى آضنؤت 

•ءاثثاثمحئىؤآ معز وآك-؛ن مسمْئفًفبثةأه؟ 
0؟^،٢^^أفتامحووِسمحك٤٣^١^،^^^ 

ؤ،لائؤمئ أؤخوأ ز بثإب يدء أم عكآشَكذبا 0؟آهمهث ■شحتديد ش ؛؛ ممنق.١٥
ئثأوإآنيق),،إن آلتعا.ء بنك -ثلثهم ؤما يهن؛ آن ;A؛، مآ أةءِرةإإق ؛؛0؟ وآلث>ثلآلنم آلعداد_، 

ه؟هدلث إةؤ، ظءئسماده-مآمحير(آومقط 
ير:التف

الدنياق عياله عل التفصل الحامدون، نحمده أن قل الحموي فهو ه، نقعل سبحانه اممه يثتي ~ ١ 
الآ•حرةق الحمد وله وئصؤفه؛ قهره وتحت، وعييده، ملكه فالخمح والأرض، موات المللئ، له والأحرة، 

السمين،ويعاقم، الحنين، ءٍثي_، بيتهم، ويقضي العيال، بين يئصل إذ رحمته؛ وتمام عدله، ، ^١١عل 
الأمور.ببواحلن الخبير وتدبيره، ملكه ي الحكيم وهو الجرميز، من ويقتص الظلومين، وينصف 

-٣٢
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منالماء من بمزل وما كنوزونات، من منها عمج وما كامحات، من الأرض ز يدخل ما يعلم ٢- 
وأحاطعدآ، رثتا أحماها وقد إلا صاعده ولا نازله ولا والزحمايت،، والبمركات والقادير الأمؤناروالأرزاق 

•أبوي وقح معفريه سحائب أمطر الغفور اثارها، وبث رحمته، ساط يثز وهوالرحيم وهميا، قدرة ببما 
منحال بأي الماعة تأتينا لا شواهد٥ت عن له، مسبدش لليعث، مئكرين الكفار ومحال ٣" 
لتاتبجم؛وئعهدف إئ أحن الذي وري بل بالقسم، وقوعها فم مؤ'قدآ — محمد يا — أحيهم الأحوال. 

مهٍاقيء علمه عن يغيم، لا واسر. غاب ما كل يعلم الغيم، عالي و؛ٍشكم، بيتي ؤيئمل ليج١لآكم، 
وماكان، ما كل حوي الطوي ايحفوط اللؤح ق مثجله وهي إلا كبيرة صيو\ولا من فا ولطم،، صغر 

وحسابكم.بنيكم عل قادر فهو ومنئم سيكون، وما يكون، 
،،باطلغفرهوالرزؤ،الكريم.اجلومتينالذ.دنعبملواالصالخاأألفصل؛،نالعيال،وممىفهم،لشم،~٤ 

ودعابما، آمن لمى وتئييهلآ بما، حاء وتعجيزالمى فيها، وقدحا صدآعتها، آياته ق سعوا ٥—والدين 
لأيدامم.موج^ر عياب لهم الثعد.اء هؤلاء إليها 

إلوبمدي اُلحق، هو ءليائ، اش أنزل ما الواعية والمعرفة التاغ بالعالم عليهم افه ثى الدين ؤيرى ٦" 
والثناء.الجل. وطريق العزة، فهوطريق والثناء للحمل. التحق الخميد أولياءه، يعر الد،ى العزيز طريق 

 ~U وتمرمئ،أشلاوكم، مطتث، إذا أنكم يدعي رجل عل تحم ئد هل ماحرين؛ كفروا الدين وقال
التشكيك.ق ومبالغة الاستبعاد، ل إمعان متهم وهل.ا حديدا؟ حلقا قهلقون ترابا، وصزتم أوصالكم، 

الضلال،ق موغلون بالاحرق الكافرون بل الختون؟ من صزب أصابه أم القول، هدا اش عف أفرى ٨— 
هللتي وئهكرهم للايايته، اهلهم حنق 

عممن سمهم وما بينان، آيات من حولهم لما اعتار نخو ينفلروا أفلم تنكرأ عليهم اش يزد ٩- 
سبقفيا إل فنبييهم• الطء من قهلحا عليهم نمهل أو فتقرهم، الأرصى، حم نخف، نشأ إن وءفلا'>تؤ. 

أحواله.كل ق إليه رام مولاه، عف مميل عيد لكل لأيه إليه والإشارة ذكرْ 
والأستياطات:الفوائد 

الآحلة،عف د.ليل العاحلة فالنتم الآحرة، ق إمحادها عف قادر الل-نيا ق النعم هد>ْ إيجاد عف القادر — ١ 
الاحرة.برهاذعف الدنيا ونعيم 

٠^•ثمح،ء بكل فهوالحيْل■ ميكون، دما يكون وما كان با تعال علمه ٢" 
أبلغعف وتقريراله اليوم، لهدا تعفليا التوكيد؛ ونون واللام م يالقاليعثه منكري عف الرح تأكيد ٣— 
وظلالها.الرحمة ساط ونشر والإنصاف، العدل موازين لإقامة الإلهية؛ ا-لحكمه تقتضيه أمريقيتي وجه؛ 



ميأمحورة 

سووهممحا لتقديم كيلك وآجل، حال وعذاب دائم شقاء ق لأثيم الضلال؛ عل العياب قديم ت ٤
دترمهم•

تعال،اض قدرة ل وتشكيكهم عنه، الصد ق وأمحالمهم الحق، من الإسلام أعداء موقف بيان ٠— 
ءٍهم•الهزيمة ريح وبئ ^٠^٠، ٠٧وتشيطهم 

درجةومن رتبة إل رتبة من يرتقون وهم ودوامها، الرؤية هذه نحدد لإفادة ؤيتكاه ؤ ب التمر ~ ٦ 
وعلامةوفضيلة، العلم لأهل قنب اروهذه افت رخمه عيي الالشخ قال واليقين. العرفة سئم ز درجة إل 

أوامرهبحكم معرفة وأعفلم قو، الرسول به جاء ما بأحبار وتصديقا عنأ أعظم انمي كان كثا دأثه لهم، 
ا،لكدبينعل حم اف، احتج قو، الرسول يه جاء  ١٠عل حجه اف جعلهم الدين اللم أهل من كان ونواهيه، 

(.٦٧٠ص مسى الرص الكرم )سحّ العانيين*. 

ئقلبهمفضلأعن دركاته، ق وثزديم الضلال، عمزات ق رعيهم عل لليعث، الكفار إنكار دل ٧" 
الآ-خرة.عياب يان.وةوا أن قبل الدنيا ل.اب ءق 

معرفةإل به واهتدى بعلمه، ئثمز كن وغيرهم، الكتاب أهل من اللم أوتوا الدين مهاده ل ٨" 
لهم.علم لا ثن عف حجه الحق، مدا 

للكئار.الماء من والعداب الأرض ض، عن متقلأ إخار الأية)٩( ق - ٩ 
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سمحنبآن أ-ثديد لد ؤآلطلترؤألثا معهُ أؤي■، نجتال داصدينا٥۵^ إمد■«\_1 وؤ 
ّمرمحدهمل-ثهائدؤبما آلتيح ؤيثقس ?وأ بنيين ثعلؤث يما صدحا,إؤ، انأ ؤآعلثتي ١ ق ؤبمدر 
مننذمد عزآتها ينئب ثتزئ رم، يدين يتم بتت سو ش آست عتت تث وآندا ثيت 

تاسينمتاؤقدؤر وجقفانَكالحوإما ؤتمثل مح1رئب ين محاء لهءما يعملؤن اأث^^أأ السعر عذامحجا 
تالقمهك*نويمحًللأكمأثنينا?جأُ آعمؤأءادد\وثدسكزvءلتيكىآشمحئ 

0تدويىآدثتبمالسمأفيآتذف^١ ١٤١اإسأى^حرتثت د١ثدآ/نيشتآءءىلمنأتمء٠۵
اهمن.ه

•الم\ر 

ك،العل يدل صبأ داود سه مثلا اف صزب عفليأ، فضلا متا داود أسا لقد وحلألا وعزسا — ١ * 
ذللثحوهي العجيبة، الأية ببماذْ المحقوأ داود عل اف مصل فقد -^^، ١١٠۵١١لعباده عطاته وكريم قدرته، 

ْعمتسجمه تعال اطه من بأمر تتجاوبا فالخبال، وطيور، جبال من حوله ما ومن بينه والانسجام ، التآلف
نفورهاح الطثر وألمثه صلابتها، هع الخيال له لأسن، وكإ تشدو. والهلثر الخاشع، الخميل الصويته هدا 

طر3،غر من لينا، يده ق فكان ا.دحكٍاُت،، ابغاُت، ايالدرؤع به لمخ الحديد له اش ألان فقد ووحشتها، 
إلسبحانه أرشده فقد وتعليمه، تعال افه بأمر متينة، حصينة دروعا ؤإحكام بيئة منه يصنع أوتخن، 

قصناعتها.الإبدلع وفنون الإتقان، وأصول أصالخودة، 
ضيقةمتناصؤقة متينه منتظمة تكون حتى حلقاتبا، واصيظ محكمه، مابغه دروعا اصخ أن أمرناه — ١ ١ 

إيوالأجل، العاجل ز أرها ؤيمتل. معها، بمإ ١^! الصالحات عمل 3، بجلوا وأن المهام، منها تنفد لا 
جليلها.عن فضلا ولهليقها، بدقائقها بصر أعإلكم، عف 

فتقطعوجنوده، هو وتحمله بأمرْ، تحرى الرج، له فسحر ال؛له؛، سبيان عف اش امتى كدللث، — ١ ٢ 
الدابباشاس لتفيص الأرض؛ من نتع الي الحاس ء؛ن له وأذاب اليسير، الزمن ق البعيدة اقان الس

دبمرففثراهم يديه بن يعملون الحي، له تعال افه تحر ي والحرب، الملم أغراض 3، يستخدم الذي 
القصاعوصناعة والمحارم،، المساكن بناء ق الشياطين له فنحر المهام، عليهم ويويع عملهم، عف 

يذقهسليان بطاعة له أمرنا عن منهم £ثح وثن المحار. كنوز لاستخراج الغوص ول والتائيل، اليرة 
اديرقة.المار عياب من 
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التيلكلخاصن وهم^ع يتحتوب، وئفل والسكتى، كلبد٥ مرتفعة أبنية من يشاء ما له يثشثون "" ١٣
آتاكم، ١٠عل شكراّله داود م، يا اش طاعة اءمالوا لبظمها. قوانمها عل ثابتة الطخ وآنية الماء، فها بجي 

الشكر.من المكثر صادي من وئليل 

قمتغرقون والخن ،، J^Sfعل؛يشرف عصاه عل وهومتكئ بالموت، علميه محارنا نقذ مؤا — ١ ٤ 

الخمحليعلم ملياذ؛ فحر عماه، الأرصه أكلته حتى ؤإذعانا وخضوعا ؤإحلألأ، له مة مهامهم؛ 
كانوالو إذ والادعاءات؛ الأوهام نالك، ونقط بالغيسه، لم علم لا الخن أن الإنس ويتيقن بموته، 

اقئو.مالي،ان به 'قلقهم الوي الشاق العمل هل.ا ق ليثوا ما يعلمونه 

والأستياطاتف:الفوائد 

لهموتكريم.تأييد العثليمة؛ والمواهب الخليلة، أنييائهبالنعم عل تعال اش مصل ~ ١ 
والمجرورالخار وقدم وتشريفه. تعفليمه ق نيادة ^ ^؛؛١ ت قوله وكذللثج للتفخيم، تتكثر^٥٥^^ " "٢ 

رل٠ؤخر.والتشؤيق للاهتمام؛القث.م، 
الامتهاما وأن الصتائع، الفضل أهل ئعلم عف دليل الدرؤع صناعه وئعلمه ص داود نحة ق ٣- 
حترآقط طعاما أحد أكل ءما ه؛ال(ت افث رثوو عى ه المدام عى الصحيح وق مناصبهم. من يتمص 

ْعلأيه بالأكر اف حصه وإد،ا ثدْاا، عمل قى بأقل ثاف ص داود افث ئي محإف ببْ، همم ةس يأم أف بى 
والخاوي دوام والحديث . ٢٣٤ا/ ٤ للقرطم اكران ^ Sl)الخاْع العمل. من ذلك بمنعه فلم ملكا، كان سونه 

(.١  ٩٦٦برقم بيده، وعمله الرجل كب باب• الجتؤع•، كتاب صحيحه 

١لاءعةوالصناعات الخرف طؤير ق والاجتهاد والصلاح، التقى أهل شيم من العمل إتقان ٤" 
صرورى.يأمر شرعي، معللب 
لها،ورحمة وخير الإنسانية، ومعلممو والارتقاء، الهدى مشاعل وحملة الخمارات، رئاد الأسياء ٠"" 

الرجمنها عجيبة، بهبمود وأيده عقليا ملكا محاي،ان افه وهثح الإنسانية، المعرفة مصائر من مصدر والوحي 
له.اكحاس صن وإذابة الإنس، عن فضلا والخن، والطر 

الصالخة.١لأءءال( ق والئم»ا والموامج الملكات توفليفح إل الدعوة — ٦ 
واّتحمارها،اش، بتعمة القيه اعتراف وهو والخوايح، والألسنة القلوب، أع،اله من الشكر ٧— 

الخواؤح.وعمل اللسان، وثناء 

كللأل درس ه،وا وق الأنظار. ومحط والاهتداء، التأسي موضع لأمم بالدم؛ داود آل حص ٨" 
نعمه.وشكر اف، طاعة إقبالاعف وأعثلم حرصا، وأشل استجابه أّرغ يكونوا أن داعية 
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لأنهالأكل؛ مل دالطخ الأكل ألة وا-بمفان اكلخ، آلة القدور أن مع القديد عل ابفاذ مدثت ٩- 
لأي؛ Sfj؟الخفان فدكرت فيها بمد الذي الشاط عثلمة إل يثار أن اب اضية الأيية ذكزت لؤا 

(.٢٧٢؛/ ٦ للألو-ي سبي يوح )انثر: هناك. نحضر لا فاي القدور، بخلاف فيها تكون 
وطعاماقمأوى منه لتنخذ وتحفرفيه؛ الخغ_،، تآكل ام الحشرات إحدى هي الأرصى دابة إل ~ ١ * 

)القرصة(.الأرضة ومنها أوالقادح، ( Woodborers)الخشب نافرات باسم تعرف ولذ.ا واحد، آن 

منأن حقيقة إل الشربة تارح ز إشارة أول، ينأتمره.' ؤ ت تعال فوله ق ااعل،اء يقول، 

الذ.ىأن عل تد.ل، ه مناهن ؤتآ^كل الفعل ق اكأنيث تاء وأف الأحثامح-،. أكل عي، يعيش  ١٠الحشرات 
اركر؛م؛القرآن j الخوان اسي: الأعجاز )آيات الناحرْ. الحشرات نس، من الإناث هي الخشب j اسر يدأ 

(.٢٢٢٦-١ ٢ ص زغلولالتجار: 

لمحُؤآقكؤؤأ ^^٠^ ^^، ين وث-مافيحلوأ يمين جئتانعن ءاية مسكتهم جزؤ، لم ثدَكان لؤ 
دياةجنم، مننجم محددهم آما ثل عنيم هأتصتا نأمصؤأ عمؤروُ ؤتجب حيتة بند؟ 

يخلوم ■م أًًىفي 
تالآ9^1 ستئمحإ ألئ[؛ز نيا وهد-ردا ظنهرْ متم، فبما بتيكنا لي آ محيى ييم ئعتا 
ومزق1هلمو^^لJنهلمتادث ؤحثلمهمأ اسمارئا بس بنعي اأع؟ممالوأ ءامنس ^؛١٠^١ 

أوآهذآؤمحت تجاب لمه لابمي دلي ف، تثتيج.ءة 
٠\ذطوبر 

وصقهتعال، اف قدرة عل تدل عجيبة، اية وساكتهم ديارهم ق سبأ لقوم كان لقد سإ — ١٠
والزروعالثار اليانعة الفللأل الوارفة الأشجار فتها والشال، المم عن جتان ممه: ل وعدله \ح\ب 

بلدةعليها. ربم وليشكروا الطييامت،، هده لهم فهتيثآ السد. وراء الخرانامت، من النمير بالماء تنمى التي 
حلييه،وساكن العيثى، ورعد المقام فيها طاي، المنعصات، من حاليه ١لآفامت٠، من سالمه الخثرايت،، وافرة 

الثمرات،دأحلاي>س« تتفتق وأشجار بالخيرات، تتدقق وأمار حضراء، وربؤع ممتدة، وّهول راتعة، ومناظر 
ابريل'الثواب ؤيمخ القليل، عل ويثيب الكثثر، عن، غفور؛عفو درب 
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فلطوالتكران، بابحود النعم وقابلوا وعلا، جل النعم عن أعرضوا بل رحم يشكروا فلم — ١ ٦ 
الخقول،بتللثخ فتيدلث، أشجارهم، وأتالمؤ ررعهم، وأشد تدهم، حئمس، الذي ا-لحئار اليل عليهم اش 

جؤع.من لاثنتي الش الأشجار من وغثرها والئدر كالهلرفاء الثمر، رديظن أشجائ الثمرة والسسالإن 
ذللث،،عل وأصل بالنعم، كفر س إلا مام، فلا وجحودهم، 'قمرهم س_، العقايح ذللثح — ١ ٧ 

الررؤع،وئلم، والخدب القحط إل الثمر ووفرة الحياة، وءلي_، العيش، رعد مى حاله فيسيل، فيه، وتمادى 
الثمر.وقلة 

متواصلةمتقاربة وقرى آمنة، طيية وبلاد لينة، مهلة وعيشة رغيدة، وحياة ظاهرة، نعم ل وكانوا — ١ ٨ 
مقدرآمثرآ فيها باركنا الي المءى د قراهم ؛؛ت الند وجّلنا الشام، بلاد إل جنوبا اليمن من بالخيرات 

ودعو.ناهمأحرى، قرة J< واليث، قرية، 3، القتل يكون حتى قرية، إل قرية دمن منم.ل، إل متذ.ل، من 
سفرهم.ومهماطال، أوالنهار، مهماساروابالليل الخاطروالأفات، كل من ثلفيهاآثخن، للم

ببعضهمالترف و؛الح طؤيلأ، الفر كان لو وجثوا زوالها، وطالبوا النعم، هذْ عل القوم ~تءال ١٩
بجحودهمهم أنقوظلموا تعال، اف لنعم ؤإنكارا جحودأ الأسفار؛ بعد من اشتكى أن والدعة 

عيشهمبعل وبؤسهم أمحارهم من ويتعيون عنهم، الناس يتحدُث، عثدة فجعلناهم وتمثلهم، وغفلتهم، 
الأمثال،،ق فقالوا اترآ مثلأمصارتفريقهم حض عزهم، بعد ودلهم شملهم، اجت،اع بعد وتهمقهم الرغيد، 

أكثرمن لكل وعزآ لواعظ ذللث، ز إف (. ٢٧٠ا/ااو-داف  JuuSd)صع تبا• أيدتحر ؤثذرهوا تبا أيدتم، دثبمح,ا 
الصبر.عل نفثه ووطن الشكر، 

والأمشاطاُتج:الموائد 

بالشئو'قث.؛وا البمشر، أنكروا الذين قريش كفار عل وحجه وعقله عبرة لنكون سبأ قمة صيقت ~ ١ 
 ،■M علوعنوائ ودليل، وبرهان تمهيد الدنيوي فا-لخزِاء الأيات، من حلفهم وما أيدبمم ج؛غ، وأعرضوا

الأحرة.ل الحناء 

بينبمتشر والأكجين الأكجض، عصر إل نحتاج البات أعضاء كل إن البات: ءل،اء مول، ٢- 
الرائدفاتاء التربة(، )أغرقت، بالتربة ال١ء ية نزادت فإذا الخدور، لنفس الكاي؛ بالقدر الربة ■صيات 

والحيوان،الإنسان يغرق، ك،ا محتتقا فيموت الأكسجين من به يتنفس ما الخدر بجد فلا الأكسجين محل تثل 
افاءتوافر رغم ععلشا البات ومات التربة من والأملاح اناء امتصاص عملية نوقمت، الحذر مات فإذا 

)الإشاراتالصيم،. قلم—، ز الحرارة للفحة تعرفت كأما ذابلة باتاء الغارئة الباتات وترى قدميه، تحت، 
(.٢٨٧- ٢٨٠ص اليم تار السدمدالللدكتدر الكريم القرآن ي الضان حملم الكريم القرآن ي العلب 
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والحرمان.الشماء والنسان: والعملة والتكران، الخحود عاقية ٣— 

ها.نفالقرى من عرجوا ب كآئم حتى القرب، ثدة ه اسمر ٤" 
(.٢٨٨/ ١ ٦ الئانرللألوّي والتع اسلم ضرالقرأن ق العاق )يلح 

أويكونالأيام، عل سامة لأقبما أو للؤيل، أخفى الليل قيل: وئد الخوف، تظة لأيبما الليال قدم ٥- 
كئبمرة.وأياما ليال وامتدت ممركم، مدة تaلاولت، ؤإن فيهاآمتين، سروا التقديرت 
حينلاثه يالشكر؛ الصبر اقتران ْع ايالغة بصيغة ه ؤ، ؤءة ت قوله ٦■" 

تتمموعقل ثاقي،، وفكر نافدة، بص؛رة عن تتفتق الإيهان حرارة ح الشكر بحلاوة الصبر مرارة نمتنج 
المر.ويتوعّجه الدرومن، يتتيهل 

عثليمةنعمة وتالك< وأئرياتهم. ايلمين أمور أولياء عل شرعي واجب، وتمهيدها الطرق تعبيد ٧" 
له.والدعاء حا، يقوم وئآكرمى تعال، اف خمد ئتوحج، 

ينعانجم ك' ؤماح؛قاث ضيماِمنآلمبيتتي طقهءهاقجعوْإلآ إ؛لدش علهم لثدصدق ؤؤ 
ؤو؟ -حفئ عث،'؛وثيىء ؤمحيق، ثؤأ ؤ، هويثها مس إٌق يقين س لتعلم ثلطني.إلأ 

لمثما ولأآثؤيت، ؤخ يرم يممظويك> مح؛آشي محبمتممن آكذك< آدعؤإ 
عنإدامغ حئ م لمى إلا عنده7 آلقمعة سظه؛رأاؤ^^إولأنتفع متمم كء ؤبما شمك فيهماين 

^تجةبأ"طنصمهئ0يم
ارب|الشا.

المعؤ ونتافوا الترف،، إل وأخلمدوا المئعم، وئوا النعم، شكر عن سبأ قوم أعرصى لما ~ ٢ ٠ 
اوصه،ومحمن بائهاتيم الله عصمهم كص فريقا إلا حلته عليهم ق فهت. الشيطان، مصايد ل وقعوا والملدات، 
إغوائه.من ونجاهم 

يقهرهمفلم للناس، وابتلاء فتنة ذللث، قدر تعال اش أق لولا آدم، بى إل يصل أن له كان ما و ١
وحكمةودليل. حجي بغثر الخامحة، بأهوائهم اتبعوه ؤإنها والتزيين، الدعاء منه كان وإلها الكفر، عل إبليس 

أع،الهم،عليهم وتجمي العباد، محفظ واش الكاذصؤ، من الصادق ليعلم العباد؛ امتحان ذللث، من اش 
ذ؛جاذ:أمبما•

..٣٢٨-



محامحورة 

زعمتم،التي الهتكم ادعوا ونحاديآت لهم، وسكينا عليهم، احتجاجا للمشركن — محمد يا ~ تل — ٢٢
زمو فا بعثرهم؛ ولا ثيء، ق بم تسن يلا يحاته محمحواف ذرة. مثقال الكون هذا ق يملكون لا فهم 

إلحاجة 

أهلافليسوا به المشركون  uUوارتضاْ، له أذن يئن إلا عدْ، محيي ولا الشفاعة، تمل ولا - ٢٣

أنمن الشديد سر والخوفالهاتل، الأمر من الخالة يتللث، يقترن لما فزعوا؛ الشفاعة ق لجم آذذ فإذا ،، ١^١٧
القول^ ١٥فيجيمحومم، ربكم؟ أمر بإذا قومهم؛ قالواللملائكة عنهم ّري فإذا اف، أقدار من ثيء بمدث 
محسحانهفله ؤإجلاله، هيمحته عن وتعبير استشعار غيرهم، يوف لها اامستحقين شفاعتكم وهوقبول الحق، 

بالعلووالكييياء.التفرد الكبير وموالعئ يرين ما ليفعل يشاء، با عبادْ ل محكم أن 
والامتياطاته:اكواثد 

افعباد إلا يغو-بمم، أن تعال يعرنه أمم ض إبلتس، ظى فٍه صدن، فقد يغوى صل س كل ~ ١ 
[.١٦]الأمواف: ه سةئإمخهادنتشلم ؤ العزة رث، أحبر ك،ا المخلصمحين، 

المؤمن،اف فثقثق الرتاي،، الكافر من الصادي الموصى لسيرت، للناس؛ وامتحاف ابتلاء إبليس فتنة — ٢ 
مد.رالأحر باليوم ؤيقيئه به، واستعانته باق الحياد إي،ان وبقدر الشيطنان، حبائل ل الرتاب، ويم ويعصمه، 

ؤئيىثك منينهاؤ< مس أ'لآغرى يقين من هلت؛ ^٠^٠٤^ من عقم لم' وماحفاث ؤ الفتنة هدْ أمام ثباته 
مكايدمن الإمان وقاية ق وأثرْ الأحر، باليوم الإياف أهمية مدى ندرك هتا هن ه ءل،'يو،'ثيىءحغإْل 

فتتت4.من وعصمته الشيطان، 

متكررمشهد تعال لأمره خاشعين لرتم، والإجلال افة غاية ق وهم اللائكة مشهد ٣" 
 )j ،جاء كا الدنيا ،i صزثثالمحاء ق الأمن اطه مقى إدا ١٠انيًرقوهال: عن ه هريرة أي، عى الصحيح

ثالؤأنقتلإ ثال مادا ؤئقعنثلنيهترقاؤأ قإدا صموان، عق 'قالثي.لة لقنله،حصنانا يأجنحها اللأيئ 
ه٧! يء هن [لا ؤ مكسال: باب الغ—يّ. كتاب ايخادى، )صمح الحديث.  ٠.٠٠ ^٠ ؤجوأي؛ الحف 

،رقما-'\أ(.لا-دجر;،ااا، 
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سيآصورة 

إثيصام أوفا هدى قمك وألآغي1أهزإهو)دآأووثءظلم ^ايىآدو؛ت ̂ ؤ
^لإ:تاَةائئو:تتا

آيتتيزآمحكئهمآثئ بق بهءثتيكآآؤ ألخمثر أو وثوآلثئاحآشث الحؤ 
"©؟هئنلثوبمت>محقيمة أر؛بمدنكإلأأجُ 

النفر!

أماوحده، اف إنه والأرصى. موات الوبركات محرات من يرزقكم مى الشركزت لهؤلاء قل — ٢٤
الفالهدى واضح، صلأل، أوق هدى، لعل إياكم أد وإنا ذرة، مثقال الكون مذا ق تملك لا فإما الأصنام 

يتعدد.

عنمحاب ان إنمل اعالكم، عن شأل ولا وجرانما، أمان عن لأنمألون لسركن: قل - ٥٢ 
المضل،بالقول بيننا بمكم نم القيامة، يوم وبيتكم بيننا ربنا بجمع لهم" قل عمله، عن مؤول نفه، 

منهمعليه لاعنفى ومحيالخهم، بصالخهم وهوالعليم بالحق، عياله مصل؛؛ن وهوبحانه العائل، والحكم 
قيء.

جعلتهافيها صفة أي لأنفلز تعال؛ باق ألحقتموها اش النعومة آلهتكم وأمروبي أءنموني تل: — ٢٧
قالحكيم العزة صاحت، ثيء، عليه يمتخ لا الذي الغالي، تعال اطه هو بل تعال• ظة _ زعمكم عل 

وأحكامه.أقداره 

العقايح،بآليم عمى مى ومتذرآ الثواب،، بجزيل أٍلاع مى ميشرآ قاطيه، للناس إلا أرسلناك وما — ٢٨
الرسول.ومهمة الرمالة حقيقة لايدركون الناسي أكثر ولكي 

والأسشاطايؤ:الفوائد 

عباده.لخمح تعال اممه رزق، عن متقلأ إخار ( ٢٤الأية)ق — ١ 

والناظرة،الحيل آداب، ق هدرس هتذلاؤذب أول هدى ثمل تعالثؤؤإقثلأدآأوؤأءظلم قوله — ٢ 
ثمضلال، عف يكون أن لابئ• والأخر هدى، عف يكون أن لابئ• أحدنا إن لام؛-رك؛ز،: ه الرسول يقول أن 

أجواءعني ؛عياأآ ولطم،، رقؤي ؤؤ التفكر وتوانع التدبر دواخ ليثثر والضال؛ ضتهكا الهندي نحل•ين• ييع 
قوابتغاته ليحهم،، والتجثد والموضوعية، الإنصاف، عف يدل ما أ؛الح وفيه والاستعلاء، والجوى التعميه 

والأدب،والأءتادال الإنصاف، عف ويعتمد يدبره، للدعاة يتيغي، الخيل أدي، من وهونمولمج ولطم،• دقهم، 
والخيال.
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ساصورء 

 —٣li  ل(ب التميم مقابل ي )عل( ئ التمر كان به، متشرظ يه، متعليآ الهدى صاحب كان(
•فيها حصور 11اأوهامه، ق الخارق ضلاله، ق المنغمس للضال 

قمعه واكلعك_، ١^٥^، عف هدليل متينن عنا ينثن وي قممنث1 عتآ مثفيى ثرلأ ؤ ٤— 
أهلمن يتمر دلا يكابر فلا له، ليدعي الحي، عل بمجل حض وعاطمته؛ وده وثن—، وترغيبه، إئطاب، ا-

الحمح،•

إلالشوب، العمل وعن اكحقق، عل الدالة اااصي بصيغة النمس إل الشوب، الإجرام يكز ٥- 
للق؛ول،.وأرجى الحوار، ل والتأدبح الإنصاف، ز ض وهذا ذلك،. تدلءعف لا التي الضارع بصيغة الخصم 
بما.اممث،رين جهل ح محلاصدها، وسمو الإٌلأم، رصالأ صوم ٦" 

 ~U والستمبل،والحاضر الاصأي ق أجسن للناس أريل الرسول. بأي إحيارمتقبل ( ٢ )٨ الأية ق
عقايه.ومتذرآ افه، يثواي، مشرآ إليهم أريل 

عندئتقحرؤ0 مؤمولأ ظ.نتعاد ؛وهل أ ؤ
مةؤؤ ىد-يمح بم، ولاائيى أهدي \ هثك تن آلثثنَكدنحةلإإ ؤمال ؟^٢ ائثميلأ< صاعه 

يقودبنضرخ'آلمول ءق خأشثش' مقلاثن .\ف 

بقاست،كمءأ لنذ-مأ< استءثء"عفّوإ وقالآةنبن أأج^أُ بلكّتارءتلأؤتن مماءثِ يعدإذ .ئ الهس\.عن 
_ا'ثواث، إج اصَث أدظنأبجأنءثلَلأُ حن\\ةُه آض 

هلمحزي0إلأتاَكامأت1.ؤث.هآلأعانل 
الشثرت

وقت،محض والومنينث للرسول يمولون إل جهبهم وقرب الكمار أدي، سوء عن تمال القه ينم " ٢٩
ومراء.واستبعاد إنكار موال الاستفهام وهذا طْ؟ دعواكم ق صادقين كنتم إن القيامة، يوم جيء 

إلولاسبيل منه، فلامحفئ بكم خل فإذا وحدده، اف قث.رْ يتخثف،، لا الكفارميعاد أثبا لكم ت قل — ٣ * 
حال.بأي يمه تقلو لايمكن ك،ا وتأجيله، نأمحره 

لهنمى لا تكدبب، إل فاندفعوا أنباء، من فيه وما بالقرأن الكفر عف إصرارهم الكفار وأعلن - ١٣ 
ولوعقولهم، عن تنقشع ولا عتهم، تنجل لا الض الكثيفة الإنكار وحجب، الغانمة، الخحود سحانبه إلا 
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صبآمحورة 

يراجعون،العالن رب يدي ين الظالمون يقف حن مائلا، عفليأ أمرأ لرأيت ونحاصمهم مصيرهم ترى 
استعلواللمدين الدنيا ق ؤتضثوا امحالدين يقول والعتاب، اللوم ويتطارحون بينهم، خيإ القهم ويراشقون 

وعونا.تبعا لكم كثا فقد مومتنر، لكنا وقهركم لنا لولاعوايتكم الناس- وغمعلوا الحق، يبطروا فيها، 
جليا،واصحآ جاءكم إذ بعد الهدى اتيلع عن صنمناكم أنحن بقولهم: المتكبرون يتنكر وهتا — ٣٢

حاءكمفقد أنشكم، ولوموا تلمومونا فلا مصالحكم، أحل من الإحرام؛إرادتكم، طريق أنتم احترتم بل 
دمائكم،ز الإحرا؛يمري أوإنه اتباصا؟ عل أنصت١كم هل المجرمون؟ أبما عته صرفكم الذي ف،ا الهدى، 
وثمالأتتا.ن، الانصياع عل محملكم واكب 
وتآمركمالتواصل، وكيدكم الداب، عمتكم انسيتم مؤ: وحن حرة س لديبمم ما بكل أحابوهم — ٣٣

علميه؟أنتم ما ولق نكون كي المتواصلة ودعواتكم الصرمحة، وأوامركم الدائم، وصدكم وأهله، الحق عل 
الدينأعناق تهزق الأغلال، وجعلتا الحق. طريق لمكوا حملو وتمنوا الحرة، كتموا النار ءغّاب رأوا ولما 

ءاحلألقلامهم.وجراء وثكالاحم، إذلالهم، ق إمعانا علميه، وماتوا الكفر آثروا 
الفوائدوالأتاطات،:

كفره.عل بقى إن ينتفلره الذي بمصيره ومواجهته الكافر تذكير صرورة — ١ 

المتكثرينبن والتبوعين،، الأتبيع بن صرمحة وحوارامت، عنيفه مواجهاهمتح القيامة يوم يشهد ٢" 
علولو النجاة إل فريق كل ليس التهم، ييتراشقون والعتاب، اللوم فيها يتبادلون والمتضعفن، 

العلاهايت،وتتهاوى المستور، ويفلهر الثايت،، ويمصح الأحر، حقيقه فريق لكل وينكشف، الأحر، حامت، 
الراتقة.والمودة اخسة، 

والتعبيرالكفر. تشر ز وهمتهم ودأببمم الأوقات، لكل امتغرافه عل والنهاريت.و، لليل الكر إصناد ٣" 
الاستمرار.يفيد ك،ا الأوامر، علميهم يلمون حال وهيئتهم صورتمم لاستحضار ه؛ يالضاؤع 
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سبأسورة 

لغرمحن  ٧١٥ؤ؟^^نهممءيثو0 اد ث ؤ
الإه ه>ونءئم' يثآء آلآق,لس يبظ تق رما محآيقدا أنة 

لمصيحآهأمحكك ؤعمو إلأسءاتن ئق ^دؤإنيمهؤنهن؛ا يتثيق 
ؤ_(أؤإيك متمين ق معنن وآلنين ءايتؤن آلمهثت ق ؤمم بماحملؤأ ->راءآلتيعف 

تنوماآمقتمِ ؤمددك, عثث١د٥ء من ئثاآ ين آلنزق يثق ئوإن ُأو؟ محثمءيتت< آنمداب 
ه.؟ وذومحرامحلأث< سءدهوبجلمة> 

النصر؛

٤VU~V ~ كفرهموأعلنوا يالتكذيب، الترفون بائر إلا قومه بمدر رسول من قريق ق أرملنا وما
متطقوهذا لالتحاةا سسب دلك أو واهمخن والولد، المال بكثرة متعالين العدابه واستيعدوا ؤإعراصهم، 

هدممحهالون منهم كشرأ ولكن تعال، اش شأن من وتضيقه الرزق بنط بأن محمد؛ يا فأجبهم عجيب، 
إل^١٣٠ ام هي والأولاد الأموال وليستج زعمتم، ما عل دليلا وتضييقه الرزق بسهلة فليس الخقائق، 

جزاءلهم فأولظك تعال، اف لرصا وسلمه والولد المال وجعل صالحا، وعمل آمن لمى إلا منه، وليف اغ 
أعالق الرضوان درجايث، ق وهم والولد. المال بحقوق وقيامهم وصلاحهم إي،ايهم جيإ بمضاعف 

آفة.كل من معاقون مثئمون ا-لحة، قصور 

أممواهمين إليها، ودعا بما امن مى وتعجيز بما، للتكدم، افه، آيات، ق عون يالدين أما — ٣٨
جهنم•ق معلبون محومون، المحرومون العداء فهولأم هم؛ بأنفيفوتوننا 
لحتك«إيشاء، عمى لث، ويمعباده، من يشاء لتي الرزق أبواب بمج ربي( إف محمدت يا لهم قل — ٣٩

المتفق،عل عنمث تعال اش فإن الحير، أبواب من باب أي ق تحثة أوم واجبة نفقة من أنفقتم وما عفليمة، 
عليكم.ينقق وأنفقوا أصّبابه، والثموا مته، الرزق فاكللمبوا ويرزقهم، عياله عل يوسع من خم وهو 

والاصتسامحياته:الفوائد 

الرازقالخالق من قربه عل دليلا ولجى لصاحبه، ووقاية عصمه وليص دانه، ق قيمة له لين المال — ١ 

الأحرة.ز نجاته عل برهانا وليس هف، 

لهم.ملازما وصفا صار حتى بالرف،، هم انعياّلبيان ^ الفاعل باسم الإتيان - ٢ 
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ّساسورة 

ومنالشعوب، وإبائه الأمم هدم معاول ومن الخق، عن والإعراض الصدود عوامل من الترف ٣" 
ل 111؛والتقاحر الكاذبة، بالأمانى والاغترار الخق، عن والمدوي وملداما، الدنيا إل الركوى انزمن شأن 

والولد.

عباده،من يشاء لثن الدنيا ق الرزق يوئع وحد© جق افه أل مستقيلمآ إحيار ( )٦٣الأية ل ٤" 
والستهجل.والخاصر الماحي ق يشاء، من عل ويضيى 

»uقال: M الض أن ه م:رة م عن الفق، عل ئف تحال فاش والإنفاق، البدل عل الحف - ه 
الئهأالأخث: نمول خلفا، هتفقآ أغط ائهأ ألحدمحا: مقول بمزلأن تلكان إلا فيه اس ثضئ يزم من 

(.[ ١ ٠ ~ ٥ ت الليل ت ه . .. ^١^^^^٠ و٠١^١٣تعال! اش هول، ياب الزكاة، كتاب، الخاري، )صحح يلقاه. كتسكا أعط 

زخارفمن به انشغلوا لما اللام؛ عليهم للرسل ا،لكدبين أول غاليا لأمم بالدم؛ الترفن غص ~ ٦ 
ومارجها•الدنيا 

لمرضاته،وطليا لأمره امتثالا أنفقه ما النفق يعوض وحده جك افه أن متقبلمآ إخبار ( )٩٣الأية ق ٧— 
بالثواب.الأخرة وق ياليدل، الدنيا ق وذللتج 

أثمحقه لإ\ أكلوءاةَؤ=قاوثبملأ0 تم؛وئبميت يث سإ وزج 
يخآوتب،. مفيؤن مم أد=قلإهم آقحى تتثدمحق بأ،كامأ لمحنهم ين ؤؤث 

نلذاكقيا:ا:ماص■.  ١%جث;لأ 
ئتاه/لظقسالأمم_رئقصمحاكن صتاسا

ومآومآتانُننهم اؤآ سترين لث\.ثأئثلمإنهندآإلا شض، ؤهال
ثكدبجأء١نمنهم ما معثار بلمإ ؤما تلهم ين وكددثىآتين يديم ين مللتما إلإهم أري،،لثا 

هُو؟ ممر رسيثقكم<كان 
■الشسء،ر 

يعيدونكم؟كانوا أهؤلاء للملاص: يقول ثم ومعبودامم، المثرين تعاق اطه هنئر يوم واذكر ~ ٤ ٠ 
المركيز.عل وإنكارا توبيخا ثخمجمن الأماتثم^م وهدا 
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ماصورة 

تندثاح1تؤ ما نتقمحفيأ ئز ؤثردئ مثئ ش ميبمؤأ آن يمحئحد؟ هكم إق1آ ق ثؤ 
مئه>_تتةأإذمبم،إلأتق حلالإ تا شدد.ثق عداُ_، بتدى إلا هن 
ا:وتايئ?cf،<0 '^، ١٣شلآه:محدأ-لق َمحمحثآث?©؟ ءآص 

سبمعرإقأ,إدم» إث ُويى مما آهثديق نلن مسى آلنطدةاعيد'وأر 
ثممحأق يدء ءاثئا يثاوأ أوأ همنكا من ؤإحذمحأ مدكث ثآد ٥^١ وؤخمآ.\د' أوآ ثيبمب 

بعيدتكان من ُاكيب ؤثدمزى مل بدءمن ؤبمدء=ففروأ ُألآ^؟ بعيد مكان محن آلئناؤش 

هشما فسؤ، بجركمإ بمهمؤنتل مادثمونك1 ؤيت بيمم نبمل 
بمرتالض

أنالوهقةت الصاتية النظرة هذه إل وأدموكم اليالخة، الموعظة هذه لكم أقدم إنإ محمدت يا لهم قل — ٤ ٦ 
ئظرمعا ويطران ونصحه، صدقه ق يثق الذي صاحبه واحد كل محاور ومحرد، بإحلأءس تعال لد تقوموا 
الحق،ابتغاء عل حالما عزما ويعزم بعدل، ويتأمل فيتفكر نفته، فرد كل أويرا-ءج والإنصاف، المدق 

الرسولأي — صاحبكم أمر ق بينكم في،ا تتفكروا ثم إليه، يوئق وصدق بمرم الحئ، ينئي من فإل 
هووما زعمتم، كإ ليس أنه أدركتم للحق محؤذدم فان حنون، من به يدعوثه ما صحح هل —، جؤ محمد 

المكدبون.يستحقه الذي الأليم العلاب< من لكم إلانذير 
الذيالأحر أنتم فخذوا إليكم، دعوبير مقابل ز ءaلاء ولا أجرأ منكم أريد لا محمدت يا لم قل ~  ٤٧

مطلععليها، شاهد الأمور، بجمح وهوعالي رغام، إلا أبتغي ولا اممه، ثواب إلا أرتم، لا منكم؟ طلته 
ومقصودي.نيتي يعلم عل، 

إليهويبدي أنبيائه، إل ويلقيه فيها، ؤيستقؤ السليمة القلوب فتتلماء بالحق، يقذف رب إل قل؛ " ٤٨
•خافية عليه نحفى فلا ارغيس،، أمور بكل علءأ أحاحد الذي وهوتعال ويتحراْ، يغئد0 ثى كل 

حجبه،تمرقت، فقد الباطل أما دلائله، وقامت، حججه، ومحلت، أعلامه، ولاحت، الحق، حاء قل؛ " ٤٩
يؤكدها،ولا حقيقة يقيم لا فهوزامن، جولة، ولا صولة له ثثد فلم ظلٍائه، وتبدئرت٠ شبهاثه، وتلاشت، 

به.يؤبه ولا إليه، يلتفت، فلا له، أثر بلا يذمب، بل 
كشت،فإ اهتديت، وإن غيدي، يتحمله لا نفى عل الضلال قائم صلنت، إن محمد؛ يا لهم قل " ٠٠

منوفرسخ لعام، مى لكل ومحيج، صولته، لكل سميع إنه الوحي. طريق، عن ل افه بمداية إلا لأهتدي 
ورعايته.وقدرته بعلمه عياله 
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ومحاطالرعب، حم ويستند الهول، ؤيغشاهم الفزٍع، يروعهم حين المهيب الوهم، هدا ترى ولو " ٥١
الأكبر،المنع ليوم الل،ىن، وسؤال اكبر، دخول وعند الويت،، عند موهم، كل وق جهة، كل من ببمم 

جهنم.إل ا،لوقف من انتزاعآ ونزعوا يغته، وأخذوا ولامهرب، منها فلامقر بمم، ترمن عقتام أهوال 
وفاتالرمان، امرم وقد ذلك لهم وأر اليعث،• من به وعد ويا الني بمذا صدقنا وقالوات " ٠٢
كيفيكاء، لجم ولا دعاء، لجم فلاتنتغ الدنيافلامردإليها، وانقضت، الصحائف، وانطوت، الأوان، 

ليؤْتواإالدنيا؛ إل الرجعة لجم وش الدنيا، ق وقدتركوه -؛^؛، ١١١ل ؛،٠-^، بندامن الإبان يتعامحلوا أن لهم 
بالظنوندوموْ دالأباطل، اض وألقوا قل، من به كفروا وقد لخاتمم، مط، أن لهم دش " ٠٣

ومحاهرة.واستعلاء كبد ؤ، والأوهمام 
ابنةنعيم وبغ، بينهم جيل( كا وترفها، الدنيا إل الرجيع مت، يشتهونه ما لمحت بينهم لجيل، " ٠٤

عندالإيان منهم يثمثل لر فلهذا ورمحة، شلن، j، الدنيا j، كانوا إمحبمم الإبان• دبغ، بينهم وجيل، وملداما، 
العذاب.معاينة 

والأسشاطات،:الفوائى 

الثلاثه:١لأصول، ه ؤمردمح( مئئ، ش آزمؤمؤأ فيظتقميرج-تة ؤثلإئثا الكردمه الآية ئصمشت، — ١ 
الأخر.واليوم والرسالة، التوحيد، 

وتجردواالية، ونحلموا تعقدواالعزم، تتفكروابعدأن، أي: الزمني، والتراخي الترتيب تفيد)ئم( ~ ٢ 
تعال.ف بقيامكم للحقيقة 

معروفآأظهرهم بين نشأ لأيه بيتهم، مشهور قق حاله أئ إل للايطء يماحثكم ه الرسول ، وصف- ٣ 
له.وتنكيرهم تعريص؛تجاهلهم، هدا وفي، ذكرنا- بط 

الخالدة.الرصالة هذه أداء ق تعال افه ويراق—V دعوته، عل تعال افّ مت، الأجر يرتقب الداعية ~ ٤ 
إليها،وتشوق عليها، ثتلهمؤ التي إلاللقالوب لاتري الحق ، وقدائقواحدة، لخفلة نأقرق الهداية — ٥ 

للقلوب.وصؤله وسرعة الحق، قوة يقيل- ؤيمزهم،با-ليىيم والتعبير؛ 
وظهورأ.قوه لايزدادإلا الأيام مئ عل، وايمح، إلازهوقا، يزيد لا الزمان به تقادم إن الماطل ~ ٦ 

عنهم،وقئمفح الدماة، بمل مما الهية، ومشاهدها العتليمة، ومواقفها الاخرة، أحوال ئد-ؤئ ٧" 
وعقباته.محهاع_، من يواجهونه ما عليهم وبج.ن 

والاخرة.الدنيا خثر من الحرمان يورمث، الدين حقائق ق والارتياب، الثلثه ٨" 
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مكية.ت النزول 

القاصد:

الكمار.وردثيه وبيانأصولها، الميدة، أركان تقرير ~ ١ 

يتتظره.الذي وممثره حلمه هن والغاية الأسان، حلق عن الخار.ي؛ث، ٢~ 

•وتكدسهم الكفار، أذى من به لحق قواده؛ثا وتريه قو، الني لية ت٣" 
دثوابمم•ومرازبهم الكريم القرآن حلة فمائل محان ٤" 
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م•?•،؟ءج 

ممَآ٠ > ََ َ>َ َ َيَ ًحِ .٠  تفي-آيندؤ، ؤتجينح ^٠^؛، رثلأٌ،نيحذ محاجاظ،آتليكق ؤآئثدِش 
مئسلكُهلا يسك وتأ ثهثا منسك منؤح_ؤهلأ ِللنابي  ٧٠قير مائثاءإن 

سآشظضةضوآشصئش!;٧^١^؛ 
ينمحل هقوَقيسم أو؟وإنمحئيخ شمدرظرنت> ،؛^ ١٢

م:ومبجصه
ثمآكنَكهميل آ'ثسآضم؛٥؟ خيمح,يكؤغأئ ثتمأ _^_U عدد،^?٤ لتؤ إنآلسطنيى 

^م0أضزتمحيثممواثمحوأآلستمتجة قدأ;أقق 
بماعلم ائته إن حسميثا علمم نملي ندهلب ئد يثاء من وّهدى ياء من يصل الله فإن نا -ح

?٥^يصنمن 
الم\رء

منفيهإ ْاثث مع مثال، يسقهءا أن غم من ومدط والأرض، موامت، الميع تعال ف الخمد ~ ١ 
وجعلهمبمهام، موين رمحلأ الدرة الكرام الملائكة جعل أن عل الخمد وله الخلال، وايامحت، الخيال مشاهد 

شأنهُمى أكثر، أو أربعة له مى ومنهم ثلاثة، له مى ومنهم جناحان، له ثى فمنهم الرس، ل ممماوتغ، 
يغاء.ما اخلق ق يريد أن تعال 

يملث،وما ولختسها، إمساكها عل أحد يقدر لا رحمات، من عباده عف يفتحه ما أن تعال اش ي؛يرن ~ ٢ 

العزيزوهو عباده، من يشاء من عف  ١٢•محول يبده الرحمات قخرائن إرسالها، عف أحد يقدر فلا منها 
وتقديره.وتدبره تصريفه ق والحكيم تيء، عليه فلايمتع الغالب 
الٌواه، رازق، ولا عترْ حالت، فلا وشكرها، وكرها وواجب عليهم بنعمه جيعا الناس افه يدكر ٣" 

ووضوحه؟جلائه لع الحق عن تصرفون فكيف سواه، معبود ولا غيرْ وب 

هنشأن وشأبم ك، مؤغ لا فتكديبهم قللث،، من رمل كدبت، فقد به جثت، فيعا يكنءبوك وإن ~ ٤ 
ومصيرهم.مرجعهم افه محإل الكن*؛ينا، من ّمهم 
ولاله، واستعد.وا يه، فامتوا لامحالة، كائن وأنه وعده، بحقيقة حميعايدثرمم الناس عف اطه ينادي ٥~ 

الخاهع.وتزيينه اJاءللة، وأمانيه الكاذ؛ة، ااشيهلايىبوعوده ولا ومباهجها، الدنيا زحارفث، 
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منوالخدر وعصيانه، ومحالفته بثئضه وذلك يعاديكم كإ فعادوه عدو؛ لكم الشيهيان إن حقا ٦— 
قوار إليه، مال، مى يسندئ أن إلا غاية ولا له غرض فلا مصايده، ز تقعوا لئلا واليقظة؛ مكايده، 

•بمم.وسم بأهلها، نارتتأجج ل الاكث^ن من ليكون لحياتله؛ واتجئ له، ونحرب فنكه، 
الأءء^ل،وعملوا ورسله باش صدتوا والدين شديد، دائم عدابر لهم ورسله باق كفروا الذين ٧— 

أءءائم.صالح كيرعل وآجر عظيمة، اف من مغفرة لهم الصالحة 
عنيشاء من يصرف، تعال اض فإف اش؟ مداه كمي حنا فرآه القبح، عمله الشيaلان له نين أفمي ٨— 

ئبمللثؤفلا وجمة، مد3، فيها ورغت، أسابما، ورام طريقها، سللئح لمى فالهداية له، يشاء من ويوفق ايث، 
عليمتعال واش الضلال،. طريق اختاروا مى عل هم، إثر وجما حزن، بعد حزنا نفك، — الشي تبما أ~ 

يستحقونه.ط ومحازبمم ض،ائرهم، عل مشغ بأحوالهم 
والأستياطاصالفوائد 

أبلع؛الممل.ر بالحمد، والتعيير الحمع•، فماتل عل وتنبيه تنؤيه تعال اش السورة؛؛حمد استفتاح ق — ١ 
والحاميش، كله فالحمد الاستغراق، أو الخنس لأم الحمد ق واللام بالأم، اش، احدوا هوله؛ من و\ءإ 
تعال.له كلها 

منذللث، وغم وعلم وصحة ومهلر رزق من للناس اش يمتح ما بآف تشئ م إخبار )٢( الأية ق - ٢ 
؟(4.بعده يرسلها أن يتهليع أحد فلا منها يملته وما الرحمة، هده يمالث، أن يقدر أحد فلا الئعم، 

وهمومحة اش، حئاعق عل يجل الذي الوران العام هدا اللأتكة، عالر إل الأنظار تنئ ٣- 
لمحتهمقرص•دكذ، دالإيانحم متفاصلونزالرب• 

والموتالحز، والوجه الخثى، الخلق ١لث١لت سيل عل منها وشاملة، عامة الخلق ق الزيادة — ٤ 
الحثن.

،^(jعل الا-الة والخلال، الخيالي أياُت، س الرحبِح الكون هدا حواه في،ا والفلر للتامل ١كءوة ٠— 

اُبمميع،يرام حتى يتجئ، الذ-ى، الماهر الكول الخمال لهن'ا يزدادثدوفه وئعمقه ان الأنمعرفة فبئن.ر القدرة، 
الدهقون.العلياء إلا فلايكتشئه ويلهلفئ، ؤيدي، 

»وءمعباده، س يشاء ثن عف حا محوي فيكون، كن، للثيء: يقول، الدي بيد الرحمامت، خزائن ٦- 
العقل)ورشاد منالأرا. وأعزها التنافون، فيها يتنافس التي الخزائن أنفس بأما إيدانا بالفتح الها ررّعن 

(.٣٦•إلسماي1امابصمهماسمدأ/ !سم 
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فاطرسورة 

مصيثةصحائف من نحااو0 وما الملام، عليهم الأنبياء من سمه بثي وتحريته قو النيئ تسلية ٧" 
ؤإعراصهم.أئوامهم تكدب مواجهة ز والصمود بالصم، 
إليدعوهم Tدم، عدوآلسي وسقى ~ يزال وما ~ كان الشيطان يآئ متقلأ إُتحار ذالأية)٦( ٨" 

الضلال.

(.الأية)٥٦الأنعام ومحورة (، ١ الأية)٣٧ اء الشمحورة ضر وينظرن نبوي، وقف الأية)٧( ق — ٩ 
اءاورا-لأحد والدعوة للإنسان، معاداته وبيان الشيطان، وفتتة اليءنيا بفتنة الاغترار من ~التحذير ٠١ 

الصالح.والعمل بالإيان والتلح مكايدْ، ق الوضع من 
موالعدوالأول.والشيطان الدين، عاداناق مى عداوة -وجوب ١ ١ 

والعجبالزاه، والانبهاربهللائه وزخارفه، الاغترار؛الباطل والإعراصن• الميول أمجاب ~من ١ ٢ 
الطر.ؤإهمال النقص، واعتلال والئرور، 

علوحرصه لقومه، حبه عل الدلالة ١؛^ فيه ثممحسرته ؤثلأئد.هتامثك، ت تعال —قوله ١٣
هدايتهم.

إحياروفيها يشاء. مى وبمدي عباده، من يشاء مى يضل قك اف بأف تقلأ مإخار ^٨، الأية ~في ١ ٤ 
الصالين.بقباح عليم اف لهوأف متقلأآحر، 
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آتثؤرمتتهتينامآلأبم_(بمنع؛آكةه أس١كئونل^ئخ وؤ 
محأمحيىينئعهث آلصنيخ ؤإلسق آثتب آنكبر بمعد مشآيئؤ آلمثؤ ميعي سك0 أ'هر 

^يخه؟همتنوسلإمنمحقث
يةئو0قألهمنخقوإلأقيأأوطيثنما محمل ■جتذ؛ؤوة%نما 

0ؤ\ميغ  j،i^,Z^Sثئ همإق عيب هند١ م-قبم<آلتهنإي ؤ؟نثا دإشعواشِبم َضاإ0 
مه:ءيِسوبمص ثنى ئؤثوئ ثة نسضيرث ^!١ ئأيون ينَم 
محسئرآشس0الإل محخإج'الأهاريى آلنهتآر ف، آإتذ قيغ أ؛©" ^-^؛٥ نبمدم ٥^، 

ص!نافيثقيثمندله
وبجمدم ماآستكثابجإ ؤ؟وسمعحإ لأدسمعمحأ دعؤثن إن قنلمم.  Otمايمدمحى 

-يد?3؟ه
الضر:

السحاب.لتلصح وصوفها، الرياح أرسل الذي تعاق أنه العفلمة: ودلائل الوحدانية شواهد ومن ٩" 
للأمواتاش إحياء كذلك وقحهلها، جدتها يعد الأرض به وأحييتا فأترلتاْ، بلدة إل فثشاه 

دبعثهم•

لغثرْليص حيعا، العزة فالله وموالاته، بهياهته ه افه من فاليهلاJها ؤطلبها، العرة، يريد كان مى — ١ ٠ 

يرشالطيب والكلم الطي؛،، الكلم يرفع المالح والعمل الطيب، الكلم ينش تعال إليه قيء، صها 
الواهمةالعزة تحميل ق وبمتالون بعون والذين ليآقمله• بالأخر ينهمى فكلاهما المالح، بالعمل 

يدبرالذي الماكر مثل إخفائها، ق ومحنهدون مهليتهم، فيجعلوتما الأمال، من باليتان الكاذبة والزعامة 
كدللث،زرعا، شتذ لا حدتة أرصي ل يغرس كالذي شأيبمم يممرْ، ما حلاف، ؤيثلهر حفية، ق الأمر 

والانكسار.اان>لة إل وسيلهم حن.ب، إل وكيدهم أمالهم 
هنئم الإنسان، هوماد الذي الغذاء حلمؤ ومنه أدم، أباكم حلق منه تراب، من حلقكم وافه — ١ ١ 
وماوتد؛؛ره. ولطفه تعال يعليه إلا وتضع، تحمل أنش من وما ؤإناثا، ذكورآ أزواجا جعلكم ثم نطقة، 
هذهفيه تعال اطه قدر كتاب ل إلا بقصرأجله، ءذلو3، عمر من يضس وما الأجل، بهلول متئر من يتمر 

تعال.اطه عل ير يمث ما كل إن الأجال. 
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بحرللكل أجاج، يبخ وهذا مرات، عذب فهذا التقيا، إن يتؤيان لا البحرين أى تعال وثهذ " ١٢
غيرإل كائنات، من كمياته ولافيإ الكثافة، ق ولا التركسجؤ، ق يتؤيان فلا ومنافعه، وحمانمه مكوناته 

منكثير ق اجتمعا ؤإن الاس، عل إنعامه وك،ال تعال، اف عفلمه حلاله من تنجل بينها، باين من ذللث، 

اللؤلؤمن والخلية اختلافها، عل البحرية والحيواس الأماك العري، اللحم تخرج ننمها ايافح، 
إلبلد من وملها واياغ، يالخثرات الحئلة الفن خمل والأمار المحار عالر متاغ من كذللئ، والمرجان، 

المعم.هدْ عل تعال اف تشكروا كي وتيسيره؛ ولهلفه تعال اف بقدرة الماس ومل بلد، 

يْلول،وتارة يقمر، وتارة المهار يطول فتارة الليل، j( المهاد ويدخل المهار عل الليل يدخل " ١٣

فلاوتقديرمحكم، دقيق يحاب محريان والقمر والشمس كثيرة، مناغ المتؤع هدا وق يقصر، وتارة الليل 
القشرةوهو كالقعلمير، ولويسيرآ شيثا ممللث، لا الش المزعومة الالهة تللث، فأين تغيير، يمرحا ولا يتوقفان، 

والنواة؟الممرة بين الض البيضاء الرقيقة 

أنلها فاز الساع، فا ولومدر تسمع؟ لا أصتام وهى كيف، دعاءكم، يسمعوا لا تدعوهم إذ ~ ١ ٤ 
الشرك،من تعال اف إل وتزأ بالكفر، عبدها مى عف لمشهد المعبودات؛ تللث، اض يتطؤ القيامة ؤيوم نحيب،، 

به.أحبرت با خبثر لأف به، عالم خبير مثل خبر بالأمر نحثرك ولا 
الفوائدوالاسساطات،:

المالجةوالحيهنات للبحار الريبح هده إثارة من ينشأ الأرض إل عيب ماء من يأتينا ما كل إذ ١" 
جافحواء الرياح لمأق اكشح، من محددة بدرجة والمتزنة ببخارها المتشيعة الهواء ءلبقة عنها تتنح عندما 

ممبمرتعال؛ قوله ل اسبمي )الإعجاز المياب٠ يصح عذب بخار من اخر كا تعللق كي المحار كثير متجدد 
(.٢٨العدد او،الْىت الإعجاز محلت تحابا، 

الحياة.ودورة الأرض، ؤإتيات ال3لر، نزول وهو مشاهد، حي بدليل اليُثإ تقرير ٢" 
بلها•وبيل المزة، طرض إل وام الأقدار لذوى وتوجيه تمحه ٣" 
(.٦٠)الأية الأنعام وسورة (، ١ )٣^١ الأية الماء محورة تفسير ويتقلرت نبوي، وقف ( ١٠)الأية ق ٤" 
زائل.امحه الفاسقين مكر عن متقبل إخبار ( ١٠)الأية ق ْ~ 

ومابعالمه، إلا تضع ولا أنش من تحمل ما المهللق، افه بلم عن متقلأ إخبار ( ١١)الأية ق ٦" 
١المحفوفد اللهمح وهو عنده، كتاب ؤ، إلا عمره من ولاينقص عمره، فيطول معمر، من يعمر 

الخطايا,لأرتك١ب ومحتالون يظهرون، لا ما يصمزون الذين والأد،اع المكر أهل تحذير ٧" 
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فاهترسورة 

تعالالله من ولطف واعتتاء للمخاطب، نسيه وفيه ه ومثمثه تعال! قوله ق للمتكلم الالتفات ٨— 

الأذهان،ق الصورة نالك، لاستحضار ؤقثثإئ_ه اكاؤع بالفعل والتمر بحاته، لذاته وتعثليم بخلقه، 
العجيبة.الأية هدم ق والتفكر للتأمل يعوم للعيان، ماثالة وجعلها 

الأعءال(،لصاغ والتوفيق العمر، ق بالركة ك،ايكون الأعوام؛ ومد الأجل بطول يكون التعمثر ~ ٩ 
الكلق وتبديده والعيثؤ، اللهو ل ؤإنفاقه منه، الركة ننع أو بقصره؛ العمر ممس يكون وكدللئ، 
والفرع.

اللحق.ق كإ والقمر، الشمس جريان محطط ~يثظرت ١ ٠ 

لأبمم-زايلها مثعلذإك ^٤ ۵٧محقلمكن ولاؤدوي' ينهر هئ ُو؟محتا جديمحز 
وسئغ،وأ3اموأآكاأزوأ أكتبخ تثم آلخين؛محثورنَا ننذر شنئ يا ؤلوكاى شء منة 

آلشّؤلأ آلهللمث، ه وآلما-ثر محتايسثمحبم، ^^١" ولثاآوآدنيثر لأمسهر ي-ارق، 
منسسمع أنت، ؤمآ يشآ.* من ثتيع أثت غُآلمبجوئإن وم1متي<ألأملأ ?جآ ذؤل>و ولا ^، ١٠١٢٠^؛؛؛؛Q؟ 

.إلأ-خلأيثائنة تر(محؤ وك ^عا.يوؤلآ إيآاوكإت< . ؤ،'الثور.إئآثإلأنيؤ 
ألثثتؤبملهم -^؛٣ من ثثدَكدد،آؤت وiنيكنئث 

ءرأأ©؟هصن<؛اث بمممث؛1 ̂ م
اكفرن

وعثليمهاوجليلها، أموركم دئاتق ق تعال اش إل الفقراء أنتم عليهم: ممتنا عباده افه ينادى — ١ ه 
عليهم.النعم واّبمواد حلمه، بغئاه الناني الخميد، هوالعني وحده وافه ثرها، وييرها وعوهيئها، 

تعالاطه عل ذللث، وما إليكم. يفتقر لا عنكم، الغني فهو غثركم، بكم لامتيدل ثاء لو ~ ١ -٧ ٦١ 
•قيء كل عل القادر فهو ير، عولا بممم 

مثقلة؛الدنوب<نفى ئيع محإن غثره، ذنبا ذنب تتح يولا أحرى، نقى إئم آنمه نفى نحمل ولا ~ ١ ٨ 
للها قريبة كانت، ولو شيئا، الدنوم—، تلك من المدعوة تلك، نحمل لم ذنوبها من ثيء حمل إل أحرى نفسا 

الخلواتق ونحشونه يروم، لم وإن رتمم بمئون الذين، لها ويمتثل بالنلءر ينتني إب بعثرها؟ فكيف، ب،، النس

وارتقىالعاصي، وأدناس الشرك، أدران من وقىئطهر اطه. أمر ك،ا الصلاة وأقاموا الماس، أء؛ز، بعيدآعن 
-Tii-





ئطرسورة 

أؤد,محيق وأ'لأ>م وآلدؤآث النائي ئمرث< تؤد. ألريانهث نصمحيص 
^ى؛كثثأنيين آس بمش 

يتؤمهترو؟ ثتثثؤئ و ^^نت<بمنره بينتإ يرهتنهم مثا ؤأثمؤأ آمحلؤأ ؤتجامؤأ 
مزآوكئفآمحtصنآلئى وأةنمح، ظويهءظوئلوأ' إقه. محنثلة تن صهلمهمي_ثب 

آصطمناألإن آلكثنث« ائئ1 ثم لئ\رجمار?ئآ بمادهء آقئ إن يديد تا ممد٥١ هوالم، 
هردُإلكث؛> آمميُ إاد0 الخيرت مث1ليى ؤبمتثم ممتنيد ميتيم تميهء ئنهثر ،اددا عبين 

.ه
الشير؛

الثاروتممتو والأشجار، بالشاتات الأرض قشت بالأمطار، تهم حى الساء إل أنأتفر - ٢٨- ٢٧
وطرائقهاتفلر ألر الألوان؟ مدم وصثغ ا-لحإل،، هذا أبيع الذي من الديعة، بألواما أك،امها من 

الشديدالأسود ومنها اللون، درجايت، باختلاف الأحمر، ومنها الأبيفص فمنها الديمة، بألواما ا،لوساة 

العارفونالعناء حشته افءص قنشى إثإ ألواثم؟ محلقة والأنعام والاJو١محث، الناس من وكالللئإ السواد، 
عليهيمتخ لا اض إن الكائتامت،. وعجاسه الخلوقامت، بدائع عل الويافون الكونية، اياته ق الدققون به؛ 

لعباده.الغفور لأوليائه، وهوالير ثيء، 

وفرائضها،بأوقاما الصلاة عل ومحافثلون به والعمل القرآن قراءة عف يواءليون الذين إي ٣" ٠ " ٩٢ 
يسغون،ما لهم ليحقق اطه؛ ْع الرابحة تحارءرم ق الخير يبتغون الخير، وجوه ق أموالهم من وينفقون 
سعيهم،يشكر شكور والتقصير، الزنويت، لجم يغفر غفور تعال فهو لهم، ؤيفاعفإ يأملون، ما ؤييلغهم 
اليسثد•العمل عف اِبمريل الثواب، فشيهم 

لماوهوالصدق والدلائل، الأيات ؛ذللث، شهدمحت، كط هوالحؤ الكتامحتط من إليلث، أوحينا٥ والدي — ١٣ 
ونبوءاُت،.يشارامحتا س يديه، بين 

حلعلالتقصير، حد بع ه لتفٌلالم ؛منهم عبادنا، من احرناه لتي كتبنا أعقلم أوريتا ثم — ٣٢
بالخيرامحتر،مابق ومنهم الواحبامحت،، وفعل الحرماهمت،، بترك يكتفي مقتصد ومنهم ٍثاُت،، ؛الالصالخاُت، 

الفضلهو فذللث، فضيلة، كل إل الوثابة والأروبح الهلمئتة، والنفوس الحالية، الهم، أصحامح-، وهم 
العظيم.والشرف الكبير، 
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فاطرصورة 

ءمبجا-يرأو؟ةاؤأه ؤ
ئتلحدارآتمامحصمحإٍءلألعمورس؛تءفي لمياإك<لإا -آعث أدمب ث1اوهآكئ -آ

 v;١محق محث^^^
لميئذج ^٢ لكشءتي<وحكش_." تذ عنهمِ 

آفذيرةْآآؤم يدؤ من يه يثدحقز ما أؤقذضعم ثمل >==قئا عرآقوى دسلعلحا 
أأج^؟هشبم،ر ين فماللْل-د؛ن مديمأ 

التمثر!

منبآاور فيها محلون حميعا، يحلوما الياْ. وافرة الثعار، يانعة الظلال، وارفة عدن حتايت، —٥٣— ٣٣

علواكاء بالشكر ويلهجون والدياج، تيس الحلل ق ؤيزملون معأ، أو،تهإ لولو، من وأحرى ذمب 
يسترهاعباده لدنوب الغمرة كثير رضا إن وأحزان. هموم من وأزاح العم، من عليهم أفاض لما تعال؛ اف 

العلتا، ومصاه ضا، رحته من المقامة دار وثوأنا أنركا الدي الخستايتؤ، يضاعف الشكر عفليم ويمعحوها، 
.الكريم ضيافة ي اشم دائ لأ؟ا ولاظ؛ ولامشقة تب فيها بمئتا 

محققولا ترمحون، فييالمومت، علميهم محكم لا جهنم، نار عقابيم الكفر عل ماتوا والدين —٧٣— ٣٦
واعرضعليه، ومات الكفر عل أصؤ ثى لكل عائل حزاء وهدا مروحون. الشديد عذاحا من عنهم 

عرجهمأن رّبمم سانلض وحرة، ألما فيها ويتغيئون بجآرون، الثران هول ومن عنه. وصدف الحق عن 
تعالاف أمهلهم وفد ذلك،، لهم وأر الأول. حيامم ق أميوه ما ؤيملحوا فامم،  ١٠ليتدركوا ،حها؛ 
لهم:فيقال صها، وأعرضوا بالدر، كدبوا بل إليه، زجثوا ولا لريم اّتكانوا ف،ا العمر؟ ز لهم وأمد 

لظلمكم.لكم ناصر فلا استبعاداونخديا، كتتمتتعجلونه الذي العذاب ذوقوا 
والأمتنباءلات،تالفوائد 

أبالغ.إليها والشوق الشاب، من الفص إل أحي، لأيا الخلية، ج ١- 
أهلها.وثقاء ءن-احا، ومن الار، من واررهيس، ا-لحنة، ق الترغيب، ٢— 

لأهلسليه وفيه تعال، لمقامه وإجلال وهيبه تعال، اف لعقلمة استحضار الكفار ممثر ز اكأمل ٣— 
الإمحان•

حم.ومكيلا إيلامهم، ز نياده والمعنوي، الحي العياب بض للكفار نحئغ ٤" 
علالظلم•البقاء وهي  ٢٣٣٠٥■؛؛^■علة لميان ه الفناهرؤثثاأبمْمحتث اكمثربالاسم ٥— 
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فاطرسورة 

العض،قوة عل تدل الض زيادة لأن يضلون؛ وزن عل ثنممزه ؤ الضائع الفعل ضء ٦" 
لابمبع.دائم فصراحهم والاستمرار، التجدد الضائع الفعل وأفاد ثديي، فصراحهم 

تعديدوفيه واحد، كل لامتقلأل حدة عل حالة كل ومي اكفي، كأكيد ه تسنا لا ؤ تكرار ٧— 
لثس

ئئدؤثاض،آمحثمح.صهى و!'لآبجفهُ ،آق1وت م ؤ
نلأرزمي\ءض>0إلاثقق رتهأ؛ حمت تيآهئيختر 

آتِلم.كمإ 1رانؤا^١ ةوعويىمنمح؛مم *^^ ٣٥١َمحءبجزلأ-تثامإ.رهن،أرءيم 
وأاإلأعثا مدآقسثؤى^يميخِمنةست شركؤ،آمحوتأمءاسهؤكنتامهمعق< 

غما>َكاد، آيئ بمدي من أحد أمسكهمايي، ؤآكآ.إ0 ول-أذ< ثنؤلأ أن وآقهش آيثموني، يتسيف آس ^ن 
درىآمحم بوثب .إ عممحإ 

قيسمؤأ أق أوأ عمٍ»لأ آش يثةت< يد ول بديلا آس لثهت، محي ثر ثست،آلأمحبم إلا ظتحك< 
يئه>>،يفيبرأآضبمامأوماسممح تفلثولمم،كان أمح؛نج، 

ما»==ظلج\ بما ألتاس أس دوا.خق ؤلؤ عال-ماؤ؛، إدهُكارثث ولأفيآمحث؟؛د، آكمؤبت، 
أثةؤُى أحثهم -^؛٦٤ مأسكدا م إق يثثئم وقأ=كن دآكتؤ ين ءكهيخآ ئتلكث 

هأؤ؟ بص؛رل يمثثادب َكا0 
،رءالف

المدور،ق يدور يإ وهوالعليم والأرض، موايت، الق واستتر غاب، ما بكل ءالأ تعال اش إن " ٣٨
القلوب،.تكنا< وما 

لكمودلل نمكم، ما لكم ونحر فيها، العيس لكم هيأ الأرض، ؤ، خلائف جعلكم هوالذي - ٣٩
وتئضاوثندأ مقتا إلا ذللث، يزيده ولا وعامته، جحوده إثم وحده فعليه الئنم هده جحد فتى المعاي،، 

الدارين،• viالخادم إلا ولايرثدْ تحال، اش من 
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ناحرصورة 

الذينشركاءكم أمرتم مل وتقرير; وتوبخ إنكار سؤال الشركن يسأل أن ه س4 اش يأمر " ٤٠
موات؟الق ومنم نصيب لهم أم الأرض، خيرات من حلقوا قيء أي أءئيئوبيت اش، دون من تدعومم 

أنتقرر فقد لهم؛ حجه ولا يملكوا ولر كنلقوا، لر أمم فإذا منه؟ ويمح، بصيرة عل فهم كتابا اتينامم أم 
وأوهاماياطالةأم1رركاذبه، وعود من الفتاين ماج، 

زالتاولو لزالتا، ذللن، ولولا والأرضر، الموات لثح يموالقدرة العفلمة من له بإ تعال افه إة ~ ٤ ١ 
لنجلشاء ولو لهم. ؤإمهاله بمائه تعال لجلمه فيا الخليل؟ الأمر بمذا يقوم أن سواه أحد استهلاع ما 

عليهم.وسوب، ذنوبمم، ير ، ٢٠٦٠حليم تعال ولكنه وممصر، مدنسه كل بملاك 

للهداية،أسق وكانوا حديه، اهتاو.وا نذير حاءهم إن مؤكدين الأي،ان أغلظ باق وأتموا — ٤٢
بمدأإلا ازدادوا ما النذير حاءهم فليا وانمارى. اليهود من حطاها عل وأمض عليها، وأحرص 

واستكبروااكءوة، هده من الفور ق يالغوا لمحهم الئة، هده عل اض يشكروا أن  ١٠٩٠أول وكان ؤإعراصا، 
ه.لإمامهاقووأصحابه ودهاء ومكروابخبثح عنها، 

اللهوسنه وتكنبسه%ا، كفرصإ عامة إلا ذللثح؟ يعد يتفلرون فهاذا ومكرأ، اسمحارأ ذللث، فعلوا —  ٤٣
الأجل-العدايح من ينتظرهم ما عاجل»ع يعانهم؛عياب، أن الخحودوالإعراض، عل»؛^،؛^، سمهم قيئن 

ستحقها.من إلا ميت، ولا ارها، معن، ، تتحرفولا تتيا.ل، ولا تتغير لا ثابتة سنه وتالالث١ 

الغابرةوآثارهم مله.ا من الأم.؛ عامة و الفلر فثئعنوا الأرض، ز ثروا يولر أهعد.وا - ٤٤
اللهكان وما قوبمم عنهم أعثتج فا واصمحلث،، تلاثن، ثم وارتمت،، ازدهرت كيف، الأفلة؟ وحضاراءأءإ 

إلحاق،عل القدير غانة، علمه عن تغيب، ولا خافيه، عليه نحفى لا العليم تعال فهو قيء، عليه ليمتخ 
.وعصاه خالمه بتن العياب 

لُئهمديوحرهم؛ يمهلهم بل العقوبة، لهم لابمجل أنه بمائه؛ ورخمته وحلمه تعال لطفه محمى - ٤ ٥ 
والتنكيل،العصاة؛القمة وبادر عاحلة، يحقؤبة ذنبا كل وأعقت، الواخدة، ولوعجل ويرجعون، يتوبون 

عذابهيهن لهم بجمع أن فإقا ءث.رْ، أحل إل ؤثزحر بمهل ولكن ئفلوق، من الأرض وجه عف بقي لما 
نكايه.وأعثلم أط ليكون العدابه؛ ضر يد.خز أن وإما والأخرة، الدنيا 
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فاطرعورة 

والأساطات:الفوائد 

هذهبواجبات القيام فعليهم الأرصن، ق است«محاافهم أن لم- وتكريمه الشرية عل تحال يتجه من ~ ١ 
■الءثلٌمة السوولمة هده ومقتصمامت اج^^ا^، المهمة 

حدة.عل منفية نيادة كل اصتقلأل ولمإن التقرير، لزيادة ه تكرارؤوثُتزث ل  ٠٢
والخلل.الأوال من والأرض الموات، عل ممال اف محاففلة عن متئلأ إخار ٤( الأية)١ ز ٣- 

لأمورْالصئف< الكون ظ( الدبر ممال أيه ت النعمة ولهنائف، القدؤة ودلائل العقيمة شوامد من — ٤ 

وترتيبمحكم.تقدّرعجيب، دهق، 
الأرض،ز والاستكبار الحق، مرة عن التخاذل، ومقلاهر٠ت والإعراض الخدود أساب من ه~ 

الدين؟لهذاوالكيد 

 -٦ j(٤٣الأية ) نزل؛آْثالهمالذي وهوالعذاب ال١كرين، تكمجين الئفة عن تقلأ مإخار
فلامي، ي ومتبض تتحول، ولا لاتتيد.ل اف محيريقة وهوأف متقيئآحر، إحبار وفيها سبقوهم• الذين 

أوضر0.نقه عن العال.اب محول أن أو تدل، أن أحد يستهليع 
اعتبار.وثفلزة تأمل سز وآثارهم، ابقين الأحوال ق والنقلر ثر الإل الل.ءوة ٧— 

.ّاْما_



صسوره 

الزول:ْكة.

المقاصد:

عته.والد٥١٤ مقاصده وبيان الكريم، القرTن تعظيم — ١ 

منكريه.والردعل والنشور، اليعث، عل الأدلة بيان ٢~ 

الرمل.من فترة عل بعثه ه وأثه رسالته، وتأكيد محمدجؤ نبوة تقرير ٣" 

ومقث.ر.محهسم، قيء كل وأن والقدر، القضاء عقيدة تقرير ~ ٤ 

آمر؛>؟3، ثسثبمم؛٥؟ ْمط هد ؛٥؟ ^تلثبمآإقش آ.لئكيأه؟ ن\ٌي ٥؟ ش يؤ 

أي:؛؟مبن يئ ؤجثلنا أو؟ مقنحمحق مهم ا*لأدثاتي م ُءى آعتلأ أعثقؤم ؤآ جثثا أ'ن؟ 
الآذلزثذظ-م عقيم ؤسؤآء أه؟ تثيئيي، هأضيتأهت؛ئهملا 

دمءض؛كبمتجئ ؤإزر أوب آلدحتقرثحتى'آؤبمذ آقع إتاقذرمن أوأ تقهؤث 
أواهدصيثثتيإمبيا ^٥٣^ ١٠^هدمؤأ آين>ه=ققث،تا ثي ثس إما ?و 

ثر:التم

 ١— ~Y ،ؤإعجازه،القران عثلمة إل وإشارة تتوبما نحمل الثور من عدد  ١٢-يدأمت، التي الأحرف تلك
القرآنأ0 عف ماهدآ قاتا، لايزال، بمثله الإتيان عن العجز أن إلا المعلومة، أحرفها عف بالعربية نزل اللوي 
تنهلقما وأعفلم أحل جعله الن-ى بكلامه رسا م يقانثة. الإنإق الشامية ورسالته وعلا حل ا-محالق كلام 

وهوالحكيموالمعارف، العلوم ومولد الحكمة جامع فهو وئدبر، بخثؤع المسامع عف ويتردد الأفواه، ؛4 
وائمة؛ن.العابشن أيائي إليه ط فلا التح، 
زوانتفلامه المعل، الشرف ذللث، ق واتل-راجه ه، نبيه رسالة صدق عف الحكيم بقرانه أقم — ه —٣ 
اضوحي هو إما الصراط وهن.ا الإسالة هذه آمن. مهل معتدل؛_، طريق عف ومصه المرسلين، سالك< 

-٣٠٢



سمحرْيس

اليسروفيه والتعة، العرة قيه كتابا أنزل قيء، بمحزه لا تعاد فالله ورحمته، بعنته أنزله الذي المغرل 
وي.

والصلألالكفر وتوارثوا الأمد، عليهم ؤنال الوين العرب مشركي نحويف الكتاب هذا مقصود ٦— 
العهد،هذا أظلهم وقد حم حريا فكان رسله، آخر وتنث، كتبه، آخر افه أنزل حتى حيل، بعد حيلأ 

غفلتهم.من لمتبهوا له؛ وينقادوا يثعوْ أن التحي، هذا وحاءهم 
يؤمنون•لا فهم فتهم، وأئدارنا علمنا وسق الدارين، ل أكثرهم عل العذاب حى لقد ٧" 
رزوتهمرافعون هم فإذا الأذهان، إل وئشد.ها أعناقهم ئهوق الش القيود تللث، ت العياب ُن-ا ومن ٨" 
قدوهؤلاء الشراب، تأبى عجيبة حركة ق أحفاما أغممت وقئ الماء، عن روومها ترغ جنن كالإبل 

هميدآفصاروا حياما، هوقوام الذي الماء عن المراض الإبل لعرض ي صنه، وصدوا الخق، عن أعرضوا 
الأهواءوأغلال، والتهاليي.، العادايتؤ قيود الحؤ عن وتحجبهم ئعومهم، التي والأغلال القيود ؛__، 

العناد.هذا فأورثنهم والشبهات، 
أنوارهمهم فتحججا جاسا، كل من با-م نحيْد تدأ، حلفهم دمن تث' أيدبمم ييث من وجعلنا ٩" 
التيالغشاوة مع الثدين، محصورون؛؛ن بل الضلال، عن ولايتراجعون الحي، عل لايملون فهم الها-ى، 
محجوبون.والهل.ى الإيعاز وعن أساري، والهوى ^٠ ٤١١ظلمة ق فهم أبصارهم، وأعمئ، أعينهم، عطثا 

إماالتدر. بلعئهم مه،ا محرهم عف مصرون فهم سذرهم، ل؛ أم أأنذ'رما-م صل"هم وسيان — ١ ١ — ١ • 
فتقرهأحد، يرْ لر وإن خلوته ق ربه وخاف، مجه، عل وسار القرآن، اثع مى  ١٣:ويمل يالغد-ر، ينتفع 

وخشينه.واتياعه استجابتته، عف الختة ق كيثر وأجر عفليمة بمغفرة 

أوثر،خثر من هث-موا ما عليهم وسجل نورهم، من وثبمثهم الوتمح،، يحص وقوشا بعفلمتتا إنا - ١ ٢ 
واضح.كتايت، ق وأحصناه حمعناْ ثيء وكل بعدهم، باقيه ظلت، أمال من حلقوم وما وخهلوامم 

والأسياطاي،:الفوائد 

قه.ونوأساليبه ومعانيه مقاصده ق الكريم القرآن حكمة — ١ 
الباقية.ومعجزته رسالته، ق ه النص صدقا دليل القرآن إذ عليه؛ والمقسم به القسم بين الصلة — ٢ 

ليصلالهداية أسباب يتلقى فالعاقل ه، نففليتدازك عفليم، خْلر عف فهو الهيابة حرم مى ٣- 
شراكها.ق يح لا حتى العواية أساب وينجسا إليها، 

خثراته.ونيل ههمه، أسباب ومن بالقرآن، الأنتفاع أمثاب من الخشية ٤— 
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صّوده 

صش\س وتلئاآي .h ١^;^ أمحنمحإذ؛١؛^ ؤ;إمتممم 
محثهمن.لإ\ح'ونأإوةأ مماو ةىثاِك 

آليثث.آتثع نثا . ذئبثؤ0 ناتئاثؤإن1لوفي  ١٥ئكذبجن. أنثت.jV إئ 

هادينميمح-آقتعمحأديز<سمح( مذآئثا٢^،^ مثآة دْ=ًقرمبلآنثتومُمحهك<. بن، 
قثتني\ؤى لاأعثد تماة أو؟ مهثدؤق نحم قمن منلأذتثث^ؤ ?وأآقيمإ كثآًيرآك 

iS ^ 2ين( ءأمحد ?ؤ؟ مهحمق^JO  ثمنعثهمعؤذ كئين لا يعمحز آؤس مدن إن ءالهتثة
شلأو إؤت٠٠- ١^؟ ؤ>تإلإؤذي إؤ،لدأ أتوأ تقدون وث؛* كتكا 

ه. محثهم، رف عميق قثا . ^،بي(مدثون 
التفبرت

أرملحان وعتاد، تكذيب من عليه كانوا وما القرية، أصحاب، قصه مثلا لقريش واذكر — ١ ٤ —  ١٣

إلفبادروا رمحولن، إليهم أرملتا حين وعتادهم؟ كمرهم عامة كان فكيف المرسلين، إليهم اش 
رببمم■من إليهم مرملون أمم لهم وأ'كدوا قومهم، فدعوا يالث،، برسول وقويتاهما فأيدتاهما تكذييهإ، 

كلويمحرون البشرية، شأن من محقرون وهكذا بشرأ، لهم اض يرمل أن منكرين التكمار فزد — ١ ٠ 
بالكذب،.الرسل وامموا كلها، افه رسؤالامحت، إنكار أؤدوا م البشر.  ١٢.حاء التي ، والعارفالعلوم 

الذتم،فهو لمزتئون، إليكم إما يعلم ربنا ؛رءأمت ومتثهدين قولهم، موثدين الرمل قال — ١ —٧ ١ ٦ 
إلامهمتئا وما أحاأآ، يرمل لآ أيه يدعون فكيف، وبرهاننا، حجتتئا وهو عليتا الشاهد وهو وأيدنا، أرنتانتا 
دللشه؟عن بنا تمصر بشريتتا وهل وبيان، بوصؤح الثاني^ 
عنئاكموا لر لئن بكلامكم، ينعا وصمئا منكم، تشاءمنا إثا قائلين: أدب يسوء الكمار فزد —  ١٨

ولئذيمثكمءذ،ا؛اموجعا.حم^تكملترجمكما'نىطرةح؛ىئئأكةكم، 
بكممحتويي اش أمالكم إقبما يمادهكم، لا معكم تشازمكم لهم: محذرين الرئمحل فأجابمم " ١٩

وجهق يمم، من كل تحاربون التمخ، ق غارقون قوم أنتم بل والتئبكبمر! اشح جزاء أهكذا للهلاك، 
ابامحة.رغباتكم 

يسعىاكيئة ه أؤلرافمن رجل جاء إذ القرية، وأصحاب المرتلين بين دائر الئجال وبينيا " ٢١— ٢٠

المرتلين،اسعوا قوم يا الشقق: الجث، نداء قومه عل تائي حتى الخوار لساحة وصل إن ف،ا وجد، حمة 
٣٠٤



يسسورة 

ليتإذ دعوتم، صدق عل دليل فتجردهم عوصآ، يسألكم لا ثى اسعوا افدى، و الحق عل فإمم 
يذللثج.يشهد وسلوكهم وسرمم مطامع، لدبمم 

ساءلثم ومآبكم؟ مرجعكم ؤإليه العدم، من وأوجدل فطري، الذي أعيد لا وكيف، — —٢٢٤٢
يردنإن الأنداد؟ هده تمالالث، وما الند، له وأدعي تعال، باش آآشرك والإنكارت التعجس، يميد بأصلويج 

إياش. ْع أفركها فكيف تنقدي، ولا له، عيادي ل تشمع ولا شيثا، اش من عني تعي لا بضر، الرحمن 
أمامكمأعلن إي ونفعها، شفاعتها ورجويت، الهه، الأصنام هده انحدمت، إن اليين، الضلال ق منغمص حقا 

لكياي.وأصعوا فاستجييوال، أموركم، وصزقح وريقكم، حلقكم الذي إياف؛ربكم دأؤى 
yU-yo - خنقاةتالوْ أتمم والظاهر إليها، الرجل انتقل فقد الأجرة، الدار إل الشهد ينتقل وسا

بهتتتهي حيث، الحنة، الحل ت له ليقال الرحمن جوار إل وانتقل الشهادة، قتال الحائقة كلياته من وغيفلآ 
نحوطية مشاعر محمل الرجل يزال ولا النعيم، جثالت، إل سلكه الذي الطريق هدا به وبجفي الرحلة تللث، 

بمغفرةدراية عف قومي ليت، يا هدايتهم• متمنيا فيقول الأئمة، أيدبمم جثثه ما مع ؤيرجوهدايتهم قومه، 
النعيم.جنايت، ق الكرمين، بعباده يلجمه أن ويْللبإ ل، ومحزم ري 

والأستساطات،تالفوائد 

بعضا.بعضهم يعضد واحدة، حيعا الرسل دعوة — ١ 

بما-النهوض ي دأثرْ الدعوة، ف ا-بمءاءي العمل أهمية ٢" 
أوخوف.أوتقاعس، ثوان دون النصيحة إل البائرة ٣— 

والحياةالمرزحية.الشر، نعيم إباٌت، ~ ٤ 

المالحين.لعباده تعال اش من تكريم ابنة لحول ~ ٥ 

أنهأيضا أفاد ك،ا صورها، أرؤع ق للرجولة مثال فهو والتعئليم، للممخيم ؤتتْله تتكير 
أواتفاق.موعد غير عل فآمل الدينة، أطراف، وهوق الدعوة بلغته بل به، للرسل لامعرفة 

بقومه.وئلهلفه ودز1قه، بيانه وحنن الرجل، مّاءة من الخهلاب٠ ق الألتفايتط — ٧ 
اشدعوة لتبلخ والتحؤك؛ والحد عي، والالرحال وقد والنصح، الدعرة ل الإمحابية ٨— 
والخضر،موصى حا مر الي القرية م امتذكر لر م أهلها، عف تزأ القرية هده اسم يدم ل؛ ٩" 

الستر.ق درس وهذا 
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صسوره 

مهاؤيثتا سهيآ=كاؤق. ثى  ١٣٠^^١ هميتها آثثته لئأآمحدءس ءايه وؤ 
^؛^٠٢•ميته ؤما ثبعي اوأرإ؛أ=كاوإين آلعين 5ى فها وثميا ؤأعتف سني محيّين جننت 

ؤهثاوينأشهتِ تممتآلأءس ءمحئهامث1 'ؤ؟ ة؛وبح==ظىآ أملأ 
بملثوف.ه

■المر 

والحبوبالبات 1تواع -سال اض تحيها مرعى، ولا فيها نيات لا الش الخرداء افة الأرض مدم - ٣٣
أحيافتى واعتم، نظر لتي الوت، بعل. البعث، عل افه قدرة عل دال مثال فهي علتها، اناء إنزال بعد 

اليات. Jmالخلي أحيا بالبات، الأرض 

فيهاوهجر وغيرها، الأصاب وأصناف الخيل، أنولع من اياتى الأرض ل اش وجعل —٠٣- ٣٤
بعملوليي عليهم• لنعيه بمم، اف رحمة من ذلك كل ئترها• لل-بل- من وليأكلوا لثمتها، اتاء عيون 

به.والإيٍان عليهابحميم فليشكروااش فوائدها، واكتمال الا،اروتتوعها، حرؤج أيديم 
ومنالبات، أنولع من الأرض من تهمج ئ كلها، الأصناف يخلمح، يقرئ الن-ى العظيم اش مْ — ٣٦
والبعيدة.القريبة الأحرى، الخلوهات أنولع من لايعلمون ومحا ؤإنامث،، ذكور من الناس 

والأستشاطات،:الفوائد 

الموت.بعد البت عقيدة تقرير ١— 

العض،تراه بيا علميه المثال وتقديم ؤإمكانه، الموت بعد الإحياء حمول عل بالمثال الاستدلال — ٢ 
بعدالٍات.الإنسان أحيا بالبات الأرض أحيا فتن الحس، ويشعربه 

الحياة،ى الإنسان طوك محط ل الأ/ عظيء الأمال، عف والحناء الموت بعد بالث للإي،ان ٣- 
الشروروالكرات.وترك الخيرات، لفعل ودهعه 

بالخيرات.والإمداد الإيجاد، من الإنسان عف افه نتم ثنؤغ ٤— 
وحكمة.هدره بالخلق — وعلا حل — اف تفرد — ْ 

تعال:قال كإ الموجودات، وماتر واليات، الاس، ل المخلوقات: ق الروحية نظام عف النبيه ٦— 

[.٤٩]الداريات: ه ظتمذ لنص رمحن ه=قليمحء-قكنا ين وؤ 
وحلقه.تعال اف ملكوت ل الفكر دوام الإنسان عف ٧— 

-٣٠٧ -



صمورم 

٦٥صئن 0؟ :اتهمحاءميحبيت ئؤ 
آلقنشلأ ?و^' آثمي.؛هم عادَةلثجمن حئ ثثاي_ل وألممن_هئظنع ُأو^' مي-ئمزآشحم دثلك 

التفرت

لالناس ماذا النهار، منه بمنع ض الليل هذا وهي ه، ش القدرة كيال عل دالة علامة للناس - ٣٧

والراحة.للنوم دامس ظلام 

نحريإي الثمي هذه هي وعلمه، الخالق وقدرة الخلق، عظمة عل دالة لالئاءس أحرى وعلامة — ٣٨

هيللشمس والتفلمة الداسة الجركة دونه. تقمر ولا نتعداه، ولا عته نحؤج لا لها، افه قدره رى جق 
ثيء.عنه لايغيب الذي دالطتم ملكه، ؤ، لايغانتح الذي العزيز اطه تقدير من 

ويكمليكبر نم صقيلا، أ سل. إذ ليلة، كل هتانله وتقدير حلقه، ق عقلمى أحرى آية والقمر — ٣٩
القديم-النخلة عئ.ق مثل أصغرمتقوسا صقيلا وير-؟ع يصير م تديرأ، قمرأمؤيمثر 

النهار،سق أن الليل يمكن ولا أوتمحونوره، مساره، لسعي القمر يلحى أن الشمس لائمكن — ٤ ٠ 
العثليمةالأجرام من وضرهما والقمر الشمس من فلكل زمنه. واكتإل وقته، انقضاء قبل عليه فيدحل 

الحياة•يه وتتتفلم الكون، نثنام يه فيحقق فيه، ولايقصر صه، عمج ولا بمعث*اْ، لا له القه هدره ملك 
توالأستياطات، الفوائد 

لعظيموهدرته، الخالق وحول عل ظاهرة ودلائل باهرة، آيامتر من الكون ق ما عل الناس تنبيه — ١ 
بالناس.ورحمته حكمته 

،٣١عل القدرة عل البالغة وحججه القاطعة، أدلته وص سهولة ق الكريم القرآن بلاغة ٢— 
لوالقمر مدارها، ي الشمس وحركة والنهار، الليل  ٠١٢٥منئعاحوله الإنسان وتحقه يراه ؛ٍا والبعثه، 
ْذارل.

بخلقه،ورحمته وقدرته الخالق عل وتدل، عليه، يسبر دقيقر نظام س الكون ق نا البشر ئظر لمت، ٣— 
الأحياء.وصلاح الحياة، استقامة فيه لما وسحره ونثلمه، الكون هدا حلق فقد 

مح،وما وئعرهه؛الخالث،، الحق،، إل منصف، ثل يقود وحلقه كونه ق افه آيامحت، ق الجرح التفكر - ٤ 
ليممه.وشكر له، وطاعة به، ي،ان إس 

وأئافه، من وحي القرآن أ0 عل يدل، والسموات، الأرض ق وإشارات، دلالات، س الأياتج ق ما — ٠ 

-٣٠٨ -
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افه.٠هورمحول يلغه مى 

أنوقدوحدوا جديد، من دورتما تكرر ثم فيه، لتستقر محدد يأنح1ه ير نالشمن إن ال،الإءت يقول ~ ٦ 
والجموعتالشمس نحرى الذي وهوالانحاه الغمى®، تقر هوارم حركتها ق الثمي لانحاه سمية أفضل 

(.http;//www.kaheel7xom/ar/indexphp/2010الشمسية 

ناتجالزمن من مئة القمر احتفاء أي: القمر، كوفح أن الخدث العصر ز العلمية الأبحايث، ست، ٧— 
ولاامحقي القمر أن فنقلن القمر عن التعكة الأشعة فتحجي، والقمر الشمس يجن الأرض وقؤع عن 

الأقلعل مرة وبمديثج يدرأ، القمر يكون عندما دائ،أ للقمر الكسوف ومحديث، يهلة. يTثارآ إلا منه يرى 
أنيشرؤل الأرضي عل مكان أي من بسهولة رؤيته يمكن للقمر الكل الكسوف حيويته وعند عام، ل كل 

توضحصورة وسغلر:  Xhtip://kalieel7.c0ni/pdetail,s.php?id=&352للقمر. القابلة الخهة ق يكون 

اللحق.ق كإ القمر، كوفح 

الصافعن (سانمومضصنصض ٨- 

ماأن ح ه ت قوله ق ابهع صمثر له ؤيشهد الكواكب(، روكل التقدير إذ المحذوف إليه 
منوغيرها الشمسية المحموعة أن الفلك علمإء يقرر ولهدا أشياء، لا والقمر، الشمس شيثازت بقه 

لأخلفالمخصهس مسارها عن شعرة قيد حادت لو أفلاكها ق وسح مواقعها ق سير الش المجموعات 
١(. ٨٧ص ملم، مصطفى القرآن: اعجاز ن )مياحث الكواكب. يئن ا-لحاددية نظام ياخلال كله الكون نظام 

يلناوأُ ؤكو0 ما ثن؛ثليْ ثم ؤثلمثا آلمش>ون آلمإك، ف، خملتا آد، ئم ^ ١٠^ؤ 
آقنمحأثم يإدافل، ومثعاءاثءجنن. منا إلانئته تمييز. ئم ^٠ لهم هليصؤح ميثهم يثا 

١٣٥^;٠َةؤإ ييؤم ءاثي، تى ءابطت تق ئبيم ثما ئتمث؛©؟ ظؤ غ1قؤ - نما إويلإ ثن ،:١ 

المسر:

الملوءةنيح سمينة ق تهمح قوم ذرية من الوم؛؛ز، خملتا اثا القدرة: عف للناس آحر ودليل ~ ٤ ١ 
ورحمةنُمة وتللث، الكافرين. وأهللث، الأرض، عم الذي الطوفان من فآنجتتاهم الخلوةاُت،، بأجناس 

وعبلة•

التيالمراكج، وأنولع سابق، مئال غير عل صننئ، الض نؤح سفينة مثل القركن لهؤلاء وحلمتا — ٤ ٢ 
أوءلانمم.ومحلغهم أثقالهم، تحمل 

-٣٠٩ .
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الغرق•من وينجيهم نمهم، ثى محددا ولن نتنتا، أردناإغراقهم ؤإن -  ٤٣
ويومتون•يرجعون لعلهم معلوم، أجل إق ونمهم الغرق، من فننجيهم ترخمهم إلاأن - ٤ ٤ 

سبببكم محل لا الآ-محرة وعذاب الدنيا، عقاب احذروا العرصين: لال«ثركن نيل ؤإذا — ٤٥

ولرينئموا.أعرضوا العذاب، وئنلئونمن لعالكمئرحون بربكم، فاءتوا كفركم، 
بما،كفروا إلا الرشد عل وثدلهم الحق، لهم ظاهرة علامة من الكذب؛ن هؤلاء محيء وما " ٤٦

منها-ولآينتفعوا عتها، وأعرصوا 
والأسساءلاصالفوائد 

ولوالكون، حم ونعمن الحياة، لتتمئ ا،لومت؛ن؛ نؤح قوم ذرية بإنجاء الإنسانين عل اش نعمة ~ ١ 
الحياة.لأسلمت، حيعا غرقوا 

لهم.وتخِها وسييمها الراكب،، لمناعة هدايتهم ز عليهم ونعمته بالناس، افه رح،ن — ٢ 
ذكرهموشكرهم.وهلة الاس، افهعل كئرهبمي ٣" 
الييتايت،.الايايت، من الاستفادة يمع الأخطاء عل والإصرار العتاد ٤— 
 -٠ j حا،وكفرهم لوقفهم.سها، وخويل لشأخا، تعظيم - وعلا جل - الرب إل الآياُت، إصافة

وعظمتها.الآيا»ت، تللث، بممدر وتذكر لهم، ورحة حم، لطفث ه ؤتنثاثت،هر الرب إل إضافتهم وق 
•فن والالراكب، صناعة ق فتحا وبرها صنعها ق نهمح سقينه فكانتؤ 

النفس-بمجامع وتأحل- العقل، مخ والقدرة، العقيمة عل شاهدة ومعجرايث، باهرة اف آياهمت، — ٦ 
الربانيه.والأدلة رلمجاه^ن ١لكئار تكذيب، عن متقيلمآ إخبار ( ٤٦الأية)ق ٧— 

آهةدئ1ث ؤ من أثلمثر ^١ ؛١٣لقبم( محكمثيإ آنيى ثاد آهة توهقث متا أنفمآ ئم يل  ١١^ؤ 
ضقتث.ئمحقاوتإكتِ مولوثمحسا ن. 

^ميثؤدتق؛؛©؟ آميهم دلآ.إمح قبميه دسظجمف مآد دآ-ئثه-لم ثيت•؛ إلاصبمة 

أنكرواعليكم، يه مصل الذي اف رزق من والمساكن الفقراء عل يممقوا أن الكفار تصخ وإذا -  ٤٧
اضأراد لو من ونرزق أطعمه؟ اف يشاء لو من أثطعم قاتلن: بالتمته محتجين اكاصحين، الزمتين عل 

•والتعبثر التفكير ق وحطأ الحق، عن وبني متهم، ضلال هذا أ ررقه؟ 

 ٣•-
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صادقنكنتم إن به، متون نؤ الذي البعث هذا يكون مض وْستهزىنت منكدبين الكفار ؤيال —  ٤٨
تقولون؟فيا 

فجآةتآخيهم اعت، انقيام عظل والمنع الشاء صحن ينتظروا أن إلا يوعدون ما ومحن بيتهم ليس " ٤٩
متتون•حامدون هم فإذا دنياهم، ويتتاjءونزشوون عنممون، وهم 
أحدأوتوصية ثيء، فنل يتقوا لن ا،لكدبين هؤلاء فإل فجآة، الصيحة هل0 حصلت فاذا — ٠٠ 

فيها.أحوالهم عل وهم ومواضعهم، أسواقهم ق يموتون بل أهلهم، إل الرحؤع يستقوا ولن بثيء، 
ذلكمصل وأع،الهم؛ أصواههم ق فجآة بحصولها المنع وصيحة الثناء نفخة عند الناص حالة مشهد إنه 

وقداعت انولتقومى يطؤيانه، ولا يتبايعانه فلا بيتها ثوبا الرجلان نشر وقد الساعة ُلتقوس حد.يث• 
ولتموثنمنه، يمي فلا حوصه يليط وهو الساعة ولتقومن تظتمه، فلا لمحته، بلين الرجل انصرف 
تربباب القتن، محاب وميم ، ٤٣٠٩برتم ، ٢٣٨٦الحائي»،/ )صحح يطممهاء. فلا فته إل أفدته رفع وقد الماعة 

بملح(.يلط: بالقاج. العيد القرين النانت الست: . ٢٩٥٤٣٠برال-اءة 

والأسشاطات:الفواتد 

نمشها،عفلم مها تام، بوصؤح العانيين وئبه الثركين، أقوال، عرض الكريم القرآن منهج من ~ ١ 
يكون.ما بأ؛الح يردها نم قويبما، لأهلها وبدت 

فريعاالحق مريد فأما وحهلأ. أوحبنا قناعه بما؛ والحجاج الشبه، ليراد النفوس بعمى ُياح من ~ ٢ 
واستمرارالكون، عإرة نحرى التخبط التوازن وحذا وعثه. ضلاله j مض الهوى صاحب وأما يرجع، ما 

الحياة.

لها.الاستعداد بما الومتين فعل بغتة، إلا تأق لا اعق ان٣" 

؟والحناء البعث، عقيدة إثيات ~ ٤ 

وماياتر.وعلاماتر بدايامت، \ءة \ذلقيام ْ~ 
به.واستهزاء له، استيعادأ بالبعث، الكئ.؛دن استعجال ٦— 

 ٣■.
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بمثناينس و؟ ينيلأكت تتهم تنآمح-بمدكإك هم ^دا فآشثوي ؤمحمحح 
جعمم ^دا قحدك صيحة دءفانث<إلأ إن ؤ؛" كثيكيى وصدرت< آييهعئ هنداماوعن 

طتمسون.ه
التمثرت

أرواحهموزد إحياتهم، بعد نورهم من محرجون الوني فإذا العث، محه المن ق الملك ونفح - ٠١
أمالهم.عل ومحازبمم بينهم، لحكم ربمم؛ إل مرمن 

نورنا؟من وأحرجتا موتنا، بعد نتشتا س وهلاكنا، ويلتا يا نادم؛نت تنئهم بعد المكدبون قال — ٥٢

تكذبون.يه كنتم ولكنكم وتحقق، ول ا.لرمالون، يه وأحم الرحمن، به وعد ما هذا فيجابوزت 
الخااقحمح فإذا اللك،، من واحدة نفخت نتيجة إلا ليس الكيير، والبعث، العثليم، ا-يدب>ث، هدا — ٥٣

إاش؛ قدرة أعظم فإ الخلق، ب؛ن للقصل سبحانه الخق يدي حاصرون؛؛ن 
أونيادةحنانيا، بثقءس سيقا نقص فلاتظلم ل،، يالعل والخزاء الحاي، يتم العفليم اليوم ذللثؤ ق — ٥ ٤ 

أوشرآفشر.حيرآفخير إن الد.نيا، ل تعمل كانّت، ما جراء تأحد بل سيقاتيا، 

والأستساءلاصالقوائد 

القيامة.والخزاءيوم اليعثه تقريرعقيدة — ١ 

وأهوالها.القيامة يوم مشاس بعفص تمؤير ٢— 
اه.عل قبورهم من الخلق مث، سهولة ٣— 

إلاكتمسهم فا لغاتم-م• واختلاف ومرقهم، كثرتمم، رغم افّ عل وحابمم الخلق جع سهولة — ٤ 
واحدة.

ظلممن فالخوف سيقا، نفى تظلم ولا بعمله، محنى فكل الحاهمبج، يوم الإلهي العدل تأكيد ه— 
له.افه ظلم من لا ه، لتفالإنسان 



بسسوره 

مقيخذعدآلأيآه طثل ق مأرمبمخ م قكهؤث. تنل ق أتهمم آيئق أنحب ^)؛٠ 
٢^٠؟>^-،أثنا أبرم نآنذليثإ و؟ تمبمب ثيز ين ءةُ سثم و؟ يدعؤيث ثا نلم ذزيمقث' بمبما كم و؟ 

ؤأتي،آعندؤي؛٥؟ عاووؤئ' مدمحأأقهلنيم.تمح .؛آن 
ههنقلؤن تء>فا آثإم َكشمل جيلا متؤِ أضل ؤكد مستمر صمط ٥^١ 

■المسمرّ 

'١٣ويتنعمون يتلدذدن، اش انميم بأتولع غثرهم عن مشغولون اليوم ذلك ل ابنة أهل - ٥ ٥ 
الظلالوتحت، الزنة، \أ)عاائ0 عل والاصّترخام بالخلوس، متممون وزوجاّم اّبمتة أصحاب " ٥٦

ولايرد.لاحث حيث الوارفة، 
النعيم.أصناف من ويرء«ون يطالبون ما كل ولهم الاااJياJة، الفواكه أنولع الخنة ولأصحاب — ٥٧
لهمفتحصل عليهم، فبملم وتروته بمم، الرحيم ربمم ئظهم حغ، دأكم أمقلم آحر نعيم ولهم -  ٠٨

اش.من السائقة والرحمة الكاملة، واشمة التامة، الملامة 
اليوم:ذللئ، ز للكفار فيقال بالعقاب، للكفار الخهياب حاء بالثواب، للموبن الخهل١ب وبعد — ٥٩

منهم•وانتجئوا عنالومنأن، تميزوا 
الميهئان،ألاتعبدوا كبي وق رسل ألمنة عل منكم ألرأءإد1، الكدب؛ين: عف تعال ؤيئكراطه — ٦ ١ — ٦ ٠ 
الملريقهي وعبادي فطاعش وحوي، اعيدوي وأن ؤياهرة، ثاو.يدة عداوة لكم عدو فإنه ئهليعو0؛ ولا 

وجتاي.لرصال الوصل 

عفايباعه عن ينهاكم عمل لكم كان ص الحق. عن كثثرأ حلقآ منكم اكيهنان أصل لقد وما - ٦٢
ؤاغواته؟ضلاله 

والأستنماطاض،:الفوائد 

الشوق.بالتفصيل الحنة نعيم لعض تمؤبج. ا~ 

وكلامهاممه وسلام الرؤح، بنعيم التئج الحدي، انادي النعيم عف دليل ابنة لنعيم مداالتفصيل ~ ٢ 
ونثلرهمإلوحههالكريم.لعبادْ، 

حهلرولا ّمعتته، أئن ولا رأمت،، لاعين إذ لحقيقته، موتقريب الختة لتعيم الكريم القرآن وصف ٣" 

[.٧١]ااز-مف; ه نبملدآيعنئك آلآذمس ^تأئئثؤ—يه التعيم هدا ومح، يثر، قلب عف 
القيامة.يوم الكافرين عن ١^٣^ تمايز ٤— 

٣٦٣ .
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القيامة.يوم النجاة طريق هي الشيطان، ومعصية الرحن، طاعة — ٥ 

أحدآ.ربك يفليم ولا فعليها، أماء ومذ فلمسه، أحن فمذ الضلال، وطريق الحق، طريق بيان ~ ٦ 
عقولهمل ءي،ايقذفه والتفكثر العقل ادعائهم رغم ان، الإنبتي لكثيرمن الشيهيان إضلال إثٍايث، ٧" 

شهوات.من نفوسهم ل يزض وما شبهات، من 

ثمرآلتؤم  ١٥دثاَقتر آصلؤثاآلتؤم آلؤاَمحنح جهثم ندم، هؤ 
ؤثزئثّآئلئأ،أناعقبثاكامأذتة؛نوذؤبميدأريثه_م وأءوههممح4تئثئآآثدتمم 

ئماما؛ءقاتتهنِ عق لتسّءحثهنر ئشآء ؤثو ?ع؟ يهليى ثأق آكزئ آعتنيمة\وتئئوأ 
وماأو؟ _^S، أهإد آ•اثفي ؤ، ممتكته يمننة تمن ?وا يتيمينتن تلإ ؛L ممبم-آنتثلننؤأ 

-حثاءداآكوث،لككنذتسكاك رو متن محهنءاف إلايكر هو إذ للو تمايبنج، الئعن علتثه 

اكفرأ

اف.رسل وتكذيبكم باق، ئركم عل الدنيا ق بما توعدون كتم التي جهنم نار هذْ - -٦٣٤٦
كفركم.عل لكم جراء وألمها ^٥١ ودوقوا اليوم، ادخلوها 
باأيدتمم تتكلم ولكن يغْلقون، فلا الم؛رك؛ن، أفواه عل نهلح القيامة يوم العفليم اليوم هذا ل ٦ْ~ 
والإجرام.الاثام من يت، وكالا.تيا، ل إليه صعت بإ أرحلهم وتشهد يهلشت، 

لرولكننا واجتتازه، سلوكه ل يرغبون الذي الصراط يمزون فلا أبهم، عل لهنئنتا —ولوأردنا ٦٦ 
ذلك.نشا 

يرجعواولا أمامهم، ينموا أن يستطيعون فلا أماكهم، ق وأقعدنامم حلمهم، —ولونثاء ٦٧
نفعل.ل؛ ولكننا ط حم حراك لا أماكهم ق ولموا حلفهم، 
الحسمضعيف طفلا حياته -٦١ بدأ الش الأول الضعف حالة إل نعده بمزم حتى ع«.نه نمل ومن " ٦٨

بعثهم؟عل فائر حم هذا معل مذ أئ الإنسان ينقل أفلا والعقل. 
هل>اوما شاعرآ. يكون أن وينثنبه، له، يتحغي وما الشعر، - محمدّآه - رسولما عئئنا وما ٧- -٠ ٦٩

القلب'حي كان من به بمدر ا"دوإ، عل الدلائل كريم.ط وقرآن العائل، به يتذكر ذكر إلا به جاء النتم، 
يافه•المكذ؛ثز، عل العذاب وفؤح به ويتحقق البصثرة، مممير 

-٣٦٤
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والأساطات:الفوائد 

افللكاهرينيومالقيامة،نحئقوعيد ١" 
جوارحه.الأسان عل ممهد إذ ٢— 

باصلالتشة لأما شهادة؛ الأرجل ونطق _، UIلأما إقرار باتكلأم القيامة يوم الأيدي نطق ٣- 
.الدنيال السابق 

أعإله.قاٌد من هيء كتان عن القيامة يوم ان الإنعجز 
حلقه.ومنح حركته، وإعاقة مره، طس عل اش قدرة عل ان الإنتشيه ه~ 
فقؤياالضمج، يائي طفلا سدأ إذ حياته، وأطوار الإنسان حلق ل تعاد افه قدرة مذل١هر بنان ٦— 
لمىالنفس ق افه آيايت، أعفلم فإ وعطف. رحمة من إلا تحمل لا الضعف شديد فهرما البأس، شديد 
ويتدبراا٠يتفكر 

مفاخر.شاعر لا مرل، نى ه الّ؛يى يأل وق الرّول سوة تمّير ٧" 

شمّلا وذكت، وم الكريم القرآن أد تقرير ٨- 

ئتتام ؤذللتنها ?وأر منلتؤر< ثهثا يهم أقثعا أيدنثا ثعيت، يما ثهم -ثكنا أة ملتّةةإ أؤ 
'الثمدمحن ين وإءئ-دول أو؟ ثتؤتحك> آءلأ محبمشاه متنغع ينا محكم اؤ؟ غَمحا ؤينثا رؤيبم 
بمزنكثآد ؤ؟ محئؤق جند كم هنتئت؛ لا أؤآ لعلهم ءالهه 

^ماملنوثو؟ه
الض،رث

لهم،وتققاما وغيرها، والغنم والبقر الإبل من محلفة أنعاما لأحلهم حلقتا اثا الناس يز أولر — ١٧ 
يريدون•كا ما يتصرفون 

والأثقال،،التاع صليه ومحملون الأسفار، ق يركبونه ما فمنها لهم، منقادة فجعلناها وسحرناها، — ٧٢
به.ويتثئمون لحمه، ومنهامايأكلون 

ورياث٠ا،أثاثا، وأسعارها وأوبارها، بأصوافها، ينتفعون إذ أخرى، كثيرة متاغ فيها لجم وجعلئا — ٧٣
اكوياض يشكرون أفلا صنمهم. وئقوي عطشهم، يرومح، ألماتما يغربون ي ذلك' وغير وكساء، ولباسا، 

يرصه؟فيإ يعمه ويصرمون ويوحدونه، به، فيؤمنون قوة، ولا متهم حول غثر من النعم بمل•® عليهم أنعم 
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بمصسوره 

•إيامم ومعها غم، تحرما ل طتعا يمددنما آلهة اش لئن من المشركون وانحد — ٧٤
المودة،الألمة من فكل ها. نفمر ولا ومض، يبدها ثى مر المودة الأية تلملمثؤ تتطى لا — ٥٧ 

•والآحرة الدنيا ق عنه العياب ودح الأحر، أحدثغ يتطح لا لها العابدين والمشركين 
مانعلم فتحن وامتهراومم؛لث،، للثح، وتكدسهم باق، ئروم - الرسول ابما - عئريث فلا - ٧٦
عليها•نجانتم لسوف يظهرون، وما وأفعال، أقوال من عئفون 

والامماطات:الهوائي 

الأنعام•من علميه به افه أنعم ما إل الإنسان ثقن لمت، — ١ 
وراحته.الإنسان لخدمة الأنعام؛ ومنها الخلوقايت، من ممر تخير ٢— 
منها.الإفادة لما له، وتخيرها للإنسان الأنعام اض تدليل لولا ٣— 

المنعموحمد وذكرها، شكرها ثن ذلك وماثوحبه الإنسان، عل -ما اف أنعم التي النعم أنولع تعلواد - ٤ 

بما•

مر.ولا تنفع لا التي الأصنام بماد.ه المثركتن ضلال — ٥ 
وأنديهم•حث*رهم أن بعد المثرين أقوال من يسمعه ما عل بمزن قوبألا نيه افه أمر — ٦ 
أوفضله.عليهابعدله وهو•بجازبمم المادوأفعالهم، أقوال من ثيء علميه عض فلا اض، علم كيال - ٧ 
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يسسوره 

جمه,ؤئى مثلأ ثثا ؤبممث رتؤآ فئ يئز هوحميسئمننقمنك0قلإدا ؤلتِمحرآلإضئ آؤ 
آقوىعموهونلإ،م، وأرشي؛اآكئآئثأظ ئ١دشيىتيآبذضأنئتبث 

ؤإلأيض-ثليىاشثوزت آوإيسآكيى ?ؤآ ؤؤرؤذ \ثئوإن1ث ^؛١ 
محئياأن:ضدص

^محثمث. اليىيدْءنقؤء،محءه ثنص ئ. 
القرء

هوفإذا مت، حتى محلفة يأطوار مرت ضعيفة نملفة من حلقتاء إذ حلقه، ايتداء ان الأتير ألر — ٧٧
الخيال.شديد الخمام، كثير 

محنيساوى قدرته، عل ربه قدرة فقاس صزبه، له يبي لا مثلا لربه الإنسان وضرب —  ٧٩— ٧٨

وتسؤ1ءلثأحنائها. ومحلل عفيامها، بلاء بعد ا،لونى إحياء استحالة واعتمد المخلوق، وقدرة الخالق قدرة 

علقادر ابتداء الخلق عف القادر أن لتلم فيه، ومحقآكر حلمه، ود'كر ولو رميم؟ وهى العفنام محيي من 
اشذلكم وجوده- بعد إحيائه عف قادر مرة، أول وأنشأه عدم، مى أوحيه فتى انتهاء- والإعادة الإحياء 

صنعه.ودقائق بأسرارحلقه، العليم ^٠، ١٠١١رب 
إحياءعف قادر منها، ويوقدون روما، محرقة نارأ الرءد_، الأحضر الشجر من أحيج الذي قافه " ٨٠

الأموات.

مثلهم،ثفلق أن عل بقادر ايات، من فيها وما ؛عذل٠■تهءا، والأرقى موات الحلمح، الذ-ي أليس — ٨١
لخمحالخلاق فهو دونه، ما محلق العتليم الخلق محلق فتى ذلك- عل قادر إنه بق بدآهم؟ كا ويعييهم 

الكائتايت،.بجمح العليم الخلوقاُتؤ، 

فكون-)كن( له: قال شتتا أراح فإذا W، سر تعال اطه عف والمث الخلمح، م إئ - ٨٢
وأمرهحلقه ق ؤ التصوفثيء، لكل فهوالالاائإ والشرلث.، العجز عن وئمدس— تعال — افه فتنزه — ٨٣

يومالخلائق ين-ى ؤإليه نعمته، وتمام حكمته، وعثليم قدرته، دلائل ظهرت قد متانع، ولا ما-افع بلا 
أوالعقاب.والثواب للحساب القيامة 
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الصافاتمحورة 

الزول;مكية.

القاصد:

ذلك.عل الكثيرة الكونية الأدلة وسوق تعال، اظه وحدانية إث؛اُت، — ١ 

ثايتة.حقيقة وأنه المومت،، بعد بالبعث الإيإن عقيال.ة تأكيد ~ ٢ 

قممهم.من حلة وءنض لهم، رّمن الأمم مواقف مماثل ٣- 

للمتقين.العاقة وأي والأحرة، الادنيا ل وأوليائه لأنييائه افه نصرة تأكيد — ٤ 

ت

يِباضألآنيض

آلثتتيئ، ٥" ق؛ملهةيجبصماهرهاٌرت ؤو؛لقشت، 
آءائتامحءامح0

إلاأتهآ ؤإصب عداب ؤثم ئشل ير،؛و(جاب ومد-ءود< ١^^٠ آلتلإ إق لأ,دثثعون 'ئ^؟ ئايدر 
هأّؤ^ ثاقب شماب هأنته. آئق.علأث س-ثطم< 

التفسير!

كوته.ل افه أوامر لتتفيد واستعدادأ وعيادة وطاعة، نفياما صقوفها ق وهي ياللائكة، افه أقم ٣— "١ 
قال!ربيم؟ عند اللائكة ئصثئ وكيف هلتا! ريهم؟ عند اللائكة ثصمئ كإ ئصمون ألا ١٠الخديث! وق 
(. ٠٤٣ برقم الصلاة. ق الأمريالكون ياب ملم، )صحح ٠ ا، الصف ق ويتراصون التقدمة، الصفوف يتئون 

وأراد.اش، قدر حيث إل وصره السحاب تسوق وهي ياللائكة آحر وإمام 
والتحميد،يالتسج، ّجحاته وتقدسه ااه، إرأأوكلامه تعال اف أيان ثريد وهي بالملائكة ثالث، وإنام 
والتمجيد.

له.شريك لا واحد وإثه ومعيودنا، إلهنا إد4 الملائكة! أصناف من يه افه أهم ما حواب ؤيأق ~ ٤ 
سبحانهوهو فيها، والتصرف بيتهط وما فيهط، وما والأرصن الموات حالق هو الواحد فالإله ه— 

وانيحد١سة.الخدرة أدلا من وهط١ ومغاريذ، مشارقي، ق الشمص مدبر 
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الشوالكواكب النجوم بريئة وخملناها الدنيا، ايإء زينا — وال|ذلمات القدرة من لنا ،١١ — إيا ٦—٧— 

اض.ءل١ءة عن خايج متمرد شيهنان كل من بالشهب وحفظناها إنسان، كل يراما 
ب،اتكلموا إذا إليهم سمع الئل، الموات ل اللائكة إل محل أن اكياط؛ن -ستطيع لا - .١ ٨- 
ويلردأمتهم، لياء حفظا جهة كل من بالثهب يرجون إذ وقدرْ، وأمر0، شرعه، من تعال اش يوحيه 

الشياطتنمن حطم« من لكن موجع، دائم عذابه الآحرْ ل ولهم اللأالأعل، ز يدور الأستاع،نا عن لهم 
ومحرقه.فيخرقه نار، من شهابه إليه شل ين فإثه الماء، من وحمة سرعة الكلمه 

والأساطات،;الفوائد 

بحانه.به إلا فلايقسمون الخلق وآما خلوقاته، من شاء بٍا يمسم — وعلا جل ~ افه أل بيان ~ ١ 
وكلعنها. يثمل قد الش وحمامحها لفواتدما ثظر ولمت، لعفلمتها، ييان وا>اخالوةات اض متم ل ~ ٢ 
ووحدانيته.وعتلمته حالقها قدرة عل داو ذليثج 

والواجبات.الخلق ق وأنولع أصناف، اللائكة ٣— 
والعيادة.والحياة الكون مار فعليه والنفنام، الترتيتج أهمية — ٤ 
بحانه.اض إلا بمحق معبود فلا إلاافه، لاإله وأنه الكبرى، التوحيد حقيقة تقرير ~ ٠ 

حالقهقدرة عل صاطع دليل حركته، ودقة ومغاربه، مشارقه ق ونثلام4 وأرصه اته بالكون ٦— 
ووحدانيته.وعظمته 

وعلاماتلها، وحراسة للمإء، نيثة افه، آيات من آية فهي النجوم، إنشاء من ايكم يعص بيان ٧" 
والجر•الم ^W^، و بما بمتدى 

الماء.أحبار إل ئتتصته اض الشياثن لكل الئهاب، اساع عن مستقيئ إحيار ( ١ • ) الأية ق ٨— 
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ثثتمحقحمحبمكث بثن، اؤأ ننيملافا ظنأأإداعقهم ،؛ lljiJLi-أشد م أ ؤ
ؤةنثا \ثلآ\ اور سآإلأذلبم< ؤأرؤثالزأإن بمتحخلق عقإج ^١ ؤ؟ دؤهإلادمحث، ؤأرمحإدا 

ثجدْمحتأ ه ي أوأ د-بجة تآنثم تم ثق "؛©؟ ايجو0 آؤءاآمحيا ?ه ثتثؤبجن رظ ؤهثلث تء 
؛؛^^٠^قكنبجيسث~ اةءيى'َقثربمء 'الثنز بجم متئا ألفين بجم ٠^١ وثالوأ_تئلئا أأو^ُ يئلثين م ثإد، 

•المرٍ 

تمريرسؤال الوت، بعد للمثح والتكرين بالدين، الكئيين ةوْالثا — الرسول أيبما ~ اّأل — ١ ١ 
لسائرالمخلوقات، من فنهيا وما والأرض موات الحلق من وأشق أعثلم حلمهم هل ومحاجة^ وتومحخ 

فقدالناس، حلق من أكثر فيهيآ وْا والأرض موات الحلى بأن الإقرار ابواب أف شك لا الموجودات؟ 
الإنافهدا ينكر فكيف لضعفه، باليد يلتصق مج ثن من ~ ١^٥٤ أدم — الأول الأسان اف حلى 

أوبنيه؟ حلقه إعادة وذاته ومادته أصله ق الضعيف 

عجبمحل حقا ومو الموت، بعد الجث ؤإنكارمم تكدسهم، من — الرسول أبما — عجت بل ~ ١ ٢ 
بينفجمعوا ودعوتلثف، هوس، س ؤينحرون ؛لث،، يتهزتون أغبمم إنكارهم من وأنح وأببغ واستغراب. 

والحريةالإنكار، 

منه،يستفيدون ولا به، يتعقلون ولا التيكير، بمدا ينتفعون لا عنه، أوعملوا سوم، يكروا؛يا ؤإذا " ١٣

عتادآ.أو جهلا إما 

ؤإمكاندعوتلث،، ويدق سوتلث،، عل ثدل، أوكونية، قرآنية قاهرة، ومعجزة باهرة، اية رأوا ؤإذا " ١٤

٠تما ويؤمتو١ منها، يستفيدوا أن بدل والعججإ بالاستهزاء بالغوا مومحمم، بعد بعثهم 
ولاولايعمل ءلا٠ر، هوسحر لد،ا وفعل قول من يه جثث، ما قوت لحمد الكفار وقال — "ما١ ١ ٠ 

•ذللئ، بعد الحياة لنا وتعود أحرى مرة نيعث، >،وف ~ عفيامتا وبلثت، أجسادنا، وئلسئ، مئتا إذا ~ أنتا يقبل 
قازهم.اكتمل الذين الأقدمون آ؛اؤنا يسعث، أن ذس وأبعدمن 

٢،يتهلل ولا صاغرون، أذلاء وأنتم موتكم، بعد تبعثون سوف نعم الرسول. أ؛أا لهم قل ٢" "٠  ١٨
أهوالإل وينفلرون بعض، إل بعضهم ينثلر نيام هم فإذا الفور، ل الللئ، من واحدة صيحة س أكثر بعثكم 

والحاب.الحزاء يوم هذا وحارتنا، هلاكنا يا ويقولوزت به، ؤيعرفون الحي، يعرفون حيتثد القيامة. يوم 
فاليومالدنيا، ق به ئكدبون كنتم الذي بالعإل الخلائق بين والحكم القضاء يوم هذا لهم' فيقال " ٢١
تحقون.تبإ عليكم يقخى 
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والأسساظت:الفوائد 

الوت.بعد البعث عل القدرة أدلة من والتقدير الخالق العفليمةي افهتعال قدرة ~ ١ 

وبعثه.حلقه إعادة عن فضلا والأصغر، الأدنى حلي، عل أقدر والأصعب الأكم الثيء حامح، ٢" 
أءخ\رؤآلأيض( لأخلقآحثؤت ؤ ،*1^ ئال، الكابر، النكر عتها يغفل عقلية وبدمه ئراتية، حجة ومذه 

الثتزم،أئي1زرآثمح،حليى ؤ مسحاته: وهال، [، ٠٧إغأم: ه تيم،آكاءد،وونأً؛فرالتايرالابمثثؤف 
ه^وللثلكم٤ؤين^ تقوئزآظيىأش1ز 

[.AY-A\]ص: 

يعود،ؤإليها حلق،، الأرض فمن صعقه، عف دليل وهذا الهلئن• ومادته الإنسان، حلهم، أصل بيان ٣" 

هثرئ -آ^ همقمحإ يمحتنأ نجدؤ؛ محبمبما  ١٣٠ؤ والحياْت ، ٣١دورة من حزء فهو تمج، دمنها 
وقدرته.قدرْ معرفة الإنسان فعف ]»ك:ْْ[ا 

الخياةj الأثر وهوبالغ الإيان، أركان من ركن والحساب والحناء واس، الأحر باليوم الإيان - ٤ 
الأحرة.وق الدنيا 

الحق؛دليله.ومول والتدَكر، التعلم ان الإئعف ٥- 

واليء،الحسن بين فيفصل الناس؛العدل،، ي؛ن افه يققى القيامة ويوم الكون، أماس العدل، ٦— 
حقه.حق ذي كل فيععلي والكافر، والومن والفللوم، والظالر 

 ~U تعال:قوله ق التعبثر؛الضارع ذللث، عف دل، للبعث، والتكرين لالمكذي؛ر، دائمة صفة الحرية

ؤودنءمح.ةي•
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ثمحبمميحمي إك ةنتدبمم اش ضن ين ئتدة ثتاكامأ تأيقثيم ئئمأ أكن نمحإ آؤ 
بمتنعق ?وثأقوبمئم حتكنبوئ خثص' لأثتاصميقأه؛ل وؤ تا إقيمث-ءرؤن ؤهقة 

0نةمحةلإؤ0'ضاىدقوئأس متام؛دني ؛؛٥^ بمآءللأ0 
قنئلقنممءمح0ه

النفر؛

الش؛اطين،من وترناءمم العصاة من وثظراءهم باش كفروا الذين احعوا لفلائكت؛ يقال —٦٢— ٢٢
توقاوسوقومحم والأنداد، الأصنام من اف دون من يعيدوما كانوا الض وآلهتهم الكافرات، دذوجاتمم 

اليوأقوالهم آفعالهم عن لساءلتهم اكار؛ إل يملوا أن قبل واحبنوهم جهنم، نار إل شديدآ عشقا 
وألهة؟أفرادا بعضا بعمكم ينصر لا مالكم لجم؛ فيقال وبكيت، إنكار موال الدنيا، ق عنهم صدرت 

هم.لأنفالأنصار عن عاحزين محالفونه، لا اف لأمر أذلاءمثالون اليوم إمم وعجزهم. إظهارالضعفهم 
ماعل بعضا بعضهم ويعاتسر ؤيتخاصمون، يتلاومون الرواء، بعض عل الكفار بعض وأمل " ٢٧

الأحر.عل بايبموولية يلقي كل عذابه، من إله انتهوا وما غلال، من عليه كانوا 

أمعلينا فتهونون والقوة، والحق الدين طريق من تأتوننا كنتم إنكم للمشو'ءين• الأ؛بزع قال " ٢٨
عليها.ومحواوننا والعاصي، الضلال لتا وتريتون منه، وتثقروننا الدين، 
عماه— باختياركم — كنتم بل مؤمنهن، تكونوا فلم ترعمون، يا الأم ليص التبوعون* فآجايج " ٢٩

•الشرك عل فحملتاكم موحدين، ولا فاف.ناكم، صالحهن، تكونوا ولر كافرين، 

لديكمعماءئجارأ، طغاة كتتم بل بما، نمينكم أوحجة ، ١۴نقيج.كم قدرة من لغاعليكم وماكان " ٠٣ 
واتبعتمونا.لتا، استجيتم ولذللث، والعصيان؛ للكفر والاستعداد الرغبة 

والأساطات،:الفوائد 

ومقاميها.القيامة، يوم مواقف صور من صورة عرض " ١ 

اف.دون من المعبودة والألهة وى، والقوالظالم الكفر ل والنفلائر الأثباْ م " ٢ 
والفقالكفر عل اجتمعوا الذين القيامة يوم والتأوء؛ر، الأتبيع بغر والخصام المتايه نثوب، ٣" 

والعصيان.

طريقعن يآي والإضلال الضلال بعمس أة عل ه عزاييهن ثأوتا لقؤمَقم ؤ تعال• فوله دل، " ٤ 
والإبمامبذلك•الدينوالحق، ادعاء 
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١لصاظتسورة 

ثشصنفي\تواب بجنذ .؛ عون إناَكء ةأ-تيقمحإ ؤ؟ لدآممؤث مدرتأإدا لآ>£قأ\ ذؤ 
ؤيمحأون0؟ _منحن آئ ؛V فم مد 0؟ألإلملإ\أة\ شنئ٦^^ ?0أئ\يج 

صم0ىظمحبمقاص04
■المسجر 

وأنتمنحن ولزمتا عليتا، فوجب بقولهم' حاطيوهم إذ لأتياعهم قولهم المتيوعون ويتاع ~٢٣~ ٣١
والإيء|ناممه دين عن فأصللناكم الونيا، الخياة ق ومعاصينا تكذيينا سيب العذاب لذائقو إد1 ربتات وعيد 

وأهلكثاكموكترنأ، صلالنا سبب فهلكتا قيه^|م، صالن كثا فقد إله، ود'م^ظكم الماطل، ه^م وزيئا ه، 
معنا.

والضلالة،الثواية ق الدنيا ق اشتركوا م مشتركون، العذاب ق القيامة يوم واكومن الأتبيع فإن " ٣٣
تفاوتتوإن هلم-محرفتهّا[، ئوتناقؤثيىأصفثغ^ن ولكنكٍ(ةالتعا^ؤ 

الاشتراك-هدا فلايتقعهم إجرامهم، يحب مقاديرعذاحم 
ةنن.يقهمالإيهان، عل الكفر الدنيا ق اختاروا الدين الكديين، العاصين يالجرمين نفعل هكذا إثا — ٤٣ 

الأليم.العياب 
وتزكآاف، بوحدانية إيهانا اض إلا إله لا قولوا لهم: قيل إذا الدنيا ز كانوا أقم لهم عدابما سب إن -  ٣٠

•بها ويكذبون عنها، يتتكيرون لكنوا سواه، لما 

الشاعرجنون رجل لهول، والأصنام الأوثان آلهتنامن عيادة أنترك التوحيد: دعوة عل وينكرون " ٣٦
•منه وماهوبريء فيه، ليس بجا بوصفه عليه، الكل..دث، تكذيبه فجمعواإق محمدأ.، _< Jbيعنون إ له عقل 

ومانة، والالقرآن من بالحق وحاء الصدق، قال بل وصفوه، كها ه محمد فها قالوه، فيها ثدبوا — ٣٧

سبحانه.افه عن به أ-محيروا فيها علميه، السابقون المرملون يه حاء لما وتصديق ؤإيهان توحيد من فيهها 

والأستنياطات،تألقواك 

منفعةولا والضلال، الكفر ق لأحد معيرة لا واثه حيعا، العياب ق والضالين الضالثن اشتراك — ١ 
العياب.ق لاشتراك اق 

والهلاك.الضلال إل يؤءدي وصهاعه الحق قبول عن الاستكبار — ٢ 

حميها.الرمل دعوة وأما افه*، إلا إله لا  ١١الحق كلمة تعثليم ٣— 
واحد.دينافه لأف بعضهملبعض؛ الأنبياء تصديق — ٤ 
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الصافاتمورة 

|كحلصإنإلاعباداممي س_عاويك?ج^' وما■محميذإلاتامحم اشاُأا؛'لألرِ ^^١٤٠^١ ٤١^ؤ 
عنيم^^تجتين.بمثال وؤأزمم . أوكك 

ؤعندمثمرقتث*هلمعني\ثازميك> عؤو لاقيا .ا تمثلثوم٥٤^^ ؤةّيىننلها.؟ 
40صفة0مح:محمحن

ثر!التم

الوحع.ثلدائقوالعياب — المشركون أييا — إنكم ~ ٣٨
وتكذيب.كفر الدنيامن ق إلاحزاءأع،الكم زالاخرة العذاب من ~أبماالمشركون— به وماثعائون " ٣٩

فآنجاهموولايمه، برحمته اف احتمهم وءلاعته، عيادته ق ف أحلصوا الذين افه هماد لكي ~ '٣٤ ٤ * 
وطيبطنمه، وس منثلره، بحن وصمه المعالوم رزقه علميهم وأجرى جنته، وأدحلمهم عذابه، من 

والتلذذ،والتفتكه التنعم سيل هوعل إنعا يوكل مما الختة ق ما وكل الفواكه، أنويع من يشتهون مما رائحته، 
الحس.ولدة النفس، متعة الخغة نمم فيجمع الغمم، جنامت، ز لهم بحانه النه من والإكرام الإعزاز ُع 

تواصلأبينهم، فيا متقا؛لين مرر عل جالسون أتيم نعيمهم، ومزيد رببمم صد كرامتهم ومن " ٤٤
وتحابنا•

منبكأس أيرتمم عل جالسهم ق عليهم يدار إذ الشراب، ؛ي''كر أعشه العلعام ذكر ثا ~ "٧٤ ٤ ٥ 
فيهاليس ، وشر-٦١مذاقها ق لذيذة لوما، ز بيفاء أوامهياعيا، مصها عنافون لا جارية، أيبمار من الخمر 

الآحرةفخمر العقل، وذهاب الرأس، صدلع من فيها وما الدنيا خمر هوحال، كإ للعقل، ولا للجم أذى 
أوانقهليع.ولانقص صرر، ولا 'قدر بلا المذاق، لذيذة حن، لون ذات 

أونقاء، أصدافه ز المكنون اللمولو كآءس الأع؛ن، الخميلأت العين الحور الحنة أمل وعند ~ "٩٤  ٤٨

وحياء.عفه أزواجهن لغتد لايتظرف النظر، وفضولر الأيدي، لمس عن الصون البيمى 
والأساطات،:الفواتد 

العمل.حض من فالخزاء المكذبين، الكافرين ْع بحانه افه ءدل، بيان " ١ 
بعثرالخسة الحنان، أحر بمضاعفة .ين الخاله,المؤمنين عباده عل صبحانه اطه فضل بيان ٢" 

ورحمة.ضنه فضلأ كثيرة؛ أصعافح إل صعفح، سيعمتة إل أمثالها 

والوصولتحصيله عل بالعمل الهااْع ويعري السامع، تهوي يعفليم وصف الحنة نهيم لصف، ٣" 
رحمته.ق والطمع تعال، افه طاعة بتحقيق وذللثح إليه، 
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الصافاتسورة 

لميديك مود همبمن فا إؤ،كاد< تتبم قت هاد أور ئتؤ0بمأتآءلأ خ مخ ؤ
ظؤغَن\0وق?^؟ آنغرقللم0 مادثل '؛ؤأ يبملنمادما مي، ددايئناهآ أوأر آلعصذهن 

عنىأنا ^^٠ آكتممؤ؛ق مى ومحت رى ثته وأوثُ '؛وأ' لمون إنكا-ق هادأش آينيم سؤل؛ 
منياعثتملليثل ُأوأُ النظم ٥^١توآلمؤر إن ؤثاءسدثعده، ?وآإلامؤثثنا'ا'لأط، ُصتيى 

آصزف.يم
•المرٍ 

كانواوما فيها، وأحوالهم الدنيا ي لهم حرى ما يتحدثون بعض، عل بعضهم ابنة آهل أمل ~ ْ ٠ 
الإيناس.تمام س الأجناس وحديث ابنة، ق عليهم يه اش أنعم وما فيها، ييعانونه يلاقونه 

بالعثتصدق كيف ^٠! ؤيقول البعث، ينكر صديق الدنيا ق ل كان إنه ت أحدهم فقال —٣٥— ه١ 
سعث،ثخرة، وعثل١ما ترابا وصننا وبلينا متنا إذا أنتا يعقل ك؛مج ا والاستغراب،؟ البعد غاية هوق الذي 

أء،اكا؟اعل ونحاتّث، أحياة، 

حاللننثلز النار إل معي ونافلرون مطلعون أنتم محل ت ابنة ق لإخوانه الومن ذللث، فقال —٠٥—  ٥٤
الوفية.النار وسط ق الدنيا ز وصاحته فرينه فرأى فتقلر ومصبمرْ؟ الصديق 

الكفرإل ل ودءوتلثح بإغواتلثؤ، ثأل،ىني كدت لقد واف قاتلان عاتبآ الومن فخامحلبه —٧٥— ٥٦
الناري معك، ١لاكث^ن من لكنته الإي،ان، عل وتث؛يتي -<ردّاينى ب ورحته عئ اف قفل ولولا ٠ والتكدس، 

أهوائ.أذوق 

بعلءهالابنأ، واحا-ة، إلامؤتة نمويت، بأنالن اعتقادك عل مازلت، هل خطابه: ق ويستمر - ه \/ه-بم 
الحقيقة.للث، ئ،ىئمت، لقي. وعقاب،؟! ولائواب، جراء ولا 

ايراءمحيا ولئل القيم• والغلفر العثليم، الفوز لهو بابنة فيه نحن الدى النعيم ُن.ا إن — —١٦ ٦٠
الأخرة.ق عليه ليحملوا الدنيا؛ ي المجتهدون وختهد العاملون، يعمل أن بجي، الكريم 

والأ>اسنياءلات،!الفواتد 

الإنسان.لضلال مسبج فزمم السوء، قرتاء س التحدير — ١ 

نحالل•من المرء فلينفلن خليله، دين عل فالمرء المديق، اختيار عل الحرص ٢- 
أمحبمموالحقيقة التحلف،، ميل من والبعث، بالغس—، إي،امحبمم يرون إذ بالومت؛ن، المكذبين سخرية سان ٣— 

الضالون،اكحلفون هم 
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الصافاتصورة 

•تيء كل عل افه ومدرة النار، ل للئعدب الصوت وأا،إع حوادث صور يعص ييان — ٤ 
وعمل.قول من فه نحصل ما وبيان وتحقيقه، المث، تقرير ْ~ 

نيابيتهم.واداحادئة بالأنس ا~إكة أهل تحيم هام اُ~ 

ؤآقثج ثجعأ ضمتن.إدها .إقاظثهائ ١^؛؛ ثجنأ آم نني دلشثن آؤ 
قيحاثاِيرنملإااكلون.لإ

اوأتاتآءرىبجا ألما '؛و'إتبم آ-يحتم منيثهملإد اة قم ُو؟ لجم ثثويانى عقيا لهت. إة 

.الم،ر 

شجرةأم وصيانة، 'كطاء حير الدائم والخلود الكامل، الختة نعيم من وصمه سق الذي أذلك — ٦٢
وأكلأفضل الخة أهل طعام وأن ا-بمواب،، j شك لا ازر؟ أهل طعام هي التي اللعونة الخبيثة الزقوم 

للكفار.وتوبخ للحقيقة، تمرير موال لكنه النار، أهل طعام صن 
متعج؛ينئالوا إذ والعاصي، بالكفر أنفسهم لفنالي وابتلاء فتنة الزقوم شجرة حنكا إثا —٨٦—  ٦٣

إمام؛لاأ. ولا هاذا، يعقل فلا الشجر؟ تأكل واكار شجرة اكار ق تتيت، كيف، مكد؛ينت متنكرين 

الشياطضرؤوس كأنه والبشاعة، الشح متناهي والخبر، النقلر نح ثمنها جهنم، قعر ق تنمتذ شجرة 
فهيمنها، لأكلون الكفار هزلأم ؤرف ومرارة، طعأ الثمر أخبث، من ويتخيل يتصور ما أبغع ممثل التي 

لغاربونذللث، بعد إيبمم ثم شجنا. يطومم ممتلئ حتى منها يأكلون موف عنه، لم بديل لا الذي 'لعامهم 
وحرارةالزقوم، ومرارة متفلرالثمر، بثاعه لهم فيجتمع الذكور، طعامهم •ع عنتلط الحرارة، حديد شرابا 

اكار.ءذاد_، إل والعدايح والشراب، الهلعام بعدهذا تزدهم إل نم الحميم، 

علواروا مم، فاقتاو.وا والعيادة الديانة ق والضلال الشرك عل آ؛اءهم وحدوا لم-م — —٠٧ ٦٩
برهان.ولا غثردليل من عليه هم ما عل متابعتهم إل وسارعوا حهلاُم، 

الفواثدوالأسشاطاص

الشاعرأنويع لأستثارة والرهيس،؛ الرعيسط بين هوالخمع والربؤية الدعوية الأساليس، أحن إن — ١ 
لإنسان.ال 

عزماالقيامة يوم ز تتم اض والوماح للأحداث صور عرض حلال من والخزاء ايعئ، تقرير ~ ٢ 
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الخاقانمحورة 

دْوثرأ•ب تمهميريا 
وأنبرهان، ولا دليل غير من البلاد وأهل والأجداد للاياء والأسيع بالتقليد واكديد التحدير ٣— 

بدليله.الخق عن هوالبحنر الواجب، وأل الهلاك، إل الودي الدموم والتعصب الخهل من هدا 
وأنالشرعية، الأدلة إل الرحؤع دون وأحوالها، الغييية الأحرة لأمور الجرد العقل النظر لصور ~ ٤ 
تمؤيرهق واستمالها إدراكه، عن البشرية العقول ممز غيب الأخرة لأن والضلال؛ الفتنة إل يودى ^ا 

فائح.منهجي حطأ وتحليله 

ص'ؤآءأذءلن»=كتم، يبمدهكخآنيم أؤأُ لملضذ وؤ 
أكثبثؤذ.ثكم مح ن\ددا ؤكي. . أش بماد .للأ عشمه

.فيأٌث عثي  ١٥مِآتاذت!و«. ديثع، ثثثتا اتتهبمر. أتؤبم< ينكث وأنلذ> ؤبجسة 
أمتام . آكوكن بمادنا ين نيؤث.'إي, فيأمحفيت0 

.رهآلاممحت 
التفر.

١الأمم أكثر ~ محمد يا — هوملث، مل والهدى الحق عن صل لقد واه " ١٧  بقة. ١١
عيهمق مادوا اف، عدايه من ثفوفومم كثييين الأمم تلك ق أرسلئا لقد واف — ٧٢

•برملهم وكفروا وغلالهم، 

وصارتعذبتج لقد الكن.ية، الأمم  VUijيهاية كانت، ، كيقوةو٠الثه — اف رمحول يا — فتأمل — —٧٣٤٧
برحمته،حشهم تعال اف فإة له، دينهم وأخلصوا ف، استجابوا الدين اف عيال إلا للناس، وعيرة مثلا 

عذابه.من وثجاهم 
عنؤإعراصهم واستكبارهم كفرهم بعد قومه، عل لنصرته ودعانا نؤح، تبينا نادانا لقد وما - ٧٥

جيبم، بنا فآفرم قومه، عل ونصرته لإحا؛تنه ارعنا قفانتمر، مغلوب، إي رب يا  ٧١٥نبيهم، دعوة 
وناصر.

اكيالعفليم بالخلوفان الغرق، ومن الشركغ،، أذى من وأتباعه أهله من معه أمن ومي وئجيتاْ — ٧٦
الأحياء.وأهس، الأرض، محأ 

قومه.بعدم3، الأرض وجه عل موا الذين هم نهمح ذؤية وجعكا - ٧٧
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به.يد"كروته واكاس الأمم من يعده جاء فيمن حنا وثناء جيلا، ذرأ له وأميا " ٧٨
والأممالأجيال عليه تحي بل فلايدكربسوء، والناس، افه س له وسلامة عليه وسلام لنؤح أماف " ٧٩

يعاده.من 

الومتينعيالنا من نوحا فإق أمرنا، وامتثال طاعمما ق العيال من أحن من نجزى مكيا —  ٨٢— ٠٨ 

أعداءه.وأغرقا وأكر0تاْ، أنج؛باه لذا يإحلاص؛ والعاملين ييقين، 

والأسشاطاصالفوائد 

١الأمم من كثثد صلأل " ١  •بينهم ااغذ"رين ويجود إليهم، الرمل إرّال مع بقة  ١١
والتكدس.الكفر ج والأحره الدنيا ل الهلاك ٢- 

الكدبين.إهلاك عند الهادقين الومض إنجاء تعال افه ثنن من ٣" 

فالل.ءاءوالظلم، الكروب من ؤانجاومم عياله، من والصالحين الرسالين دعاء تعال افه إجابة ~ ٤ 
موالعيادة.

همذليته وجنل الومتتن، وقومه وأهله إنجاثه من الإكرام المحءر؛أُوإع نلح لجيه ت*اإءا القه إكرام ْ~ 
العالين.و ذكره وزهع أجره، ؤإعظام الأرض، ي اياقن 
هلؤ سي٠حانهت قال كإ الناسي، وعند افه عند والاحرة، الدنيا ق عاقيته وحس الإحسان، فضل ٦— 

-ا•[.ه]همحن:ابمن الأ 
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ئثدؤنوْوهوءمأذا لأمي تال إذ سلمم يقلب ؤتهء حاء أأج^أرإذ تيعنمءآلآمهي-،ر ين إغ^ ؤؤ 
فقالإيىاأج^^ر قآلئآم؛ر فنثلرنظمق أأج^أُ يمل ظئكِ هما ُأق^؟ زي؛يوأن اش يؤن ءالهة أيقكآ أق^أُ 

محلمغؤ؟ لامطمؤف مادؤ "ؤآ همايألا ئالنيلم مئإلخ ُو؟ ممحيا عنة د-ومح؟ أو؟ نقم 
سلز0-ئتقؤوما ؤآقي ُأو^؟ تعحزن •-١ ؛،أقتدئ ١١٥أنؤ^؟ ينمث إقه ?و؟ )أليي ةلإأ*اصنع 
?ؤأره\يئأهوآ بم،دكهلم -  G3r،^bأيصم?ؤ؟ ؤ( ئوْ ى بثننآ ٥> آنوأ  ٧١٠

•الفسؤر 

 "VA"بقلبوأجابه ربه، جاء حغ، الهي■ إبراميم الل تجآ ومك4 منهاجه عل نؤح أمار من ؤإل " ٨٤
يمم.وحلق باطل، اعتقاد كل من بريء طاهر نقي 

اممهدون من تعيدوبأ ام الألة مده ما لهم- وْويخا علتهم، منكرأ وقومه لأبنه قال ح؛ن "~ ٨ْ~٧٨
وقدالعال؛ن برب تشونه ثيء فأي سواه، دون وحده للعبادة المستحق اف عبادة وتتركون وزودأ، كذبا 

وءن.ا؛كم؟عقابكم يزك هل ّواه؟ عبدتم 
علبها ومستد/؟ متفكرآ دلك، ي قومه عادة عل المإء نجوم ق نظرة إبراهيم فتثلر — ٨٩— ٨٨

فتركوْالخريج، ل أرغب قلا مريص، إل أءي١دهمت إل معهم الخرؤج معتدرآعن لقومه فقال، الحوادمثر، 
عيدهم.إل وحرجوا صه، وأعرضوا 

هذاتأكلون هلا قاتلات يعبدها وبمى ؟٦١ مستهزئا وحاطبها قومه، أصنام إل مرعا  ٠٦٠فد— ٩ ٢ — ٩ ٠ 
آلهةبأنها تقريرآ هذا وكان يسألكم؟ مى نحيبون ولا ئئطمون، لا لكم ما شدئتكم؟ لكم يقدمه ١^^٠ العلعام 

تضر.ولا تممع لا 

يمدونعليه قومه فاقبل وشدة. ؛عمم، ؤيكرها بقوة، بيمينه ؟٦١ يضر أصنامهم عل فأتبل —٦٩— ٩٣
كيففأجا-؛م: ونهنها، يكرها وهو ويعفلموئها، يعبدونها فهم لفنله منكرين غاصبين، مسرعين 
عملكم،وحلق حلقكم، ١^^، ربكم عبادة وتتركون يايديكم، ومنعوتها أنتم، تنحتونها أصناما تعبدون 

وكواكت،؟!أصنام من تعيدون وما 
واستح،ال،فيها. ألقوم ثم نارآ، وأوئدوْ واملؤوْحطيا، ابنوالإبراهيمبيانا، فقالوات فقررواعقابه، — ٩٧

عليهم•ايّاهيم حجة رد عن، الهجن وتمام الحجة، صعق، عل هودليل إنإ منهم الشدة هذه 
ونجينحورهم، ل ومكزهم كيدهم افه فزد وإحراقه، لإهلأكه وعملا كيدأ به إبراهيم قوم فأراد -  ٩٨

حائب؛ز،.ذليلين فعادوا عليه، وسلاما بردآ نارهم وجعل منعدامهم، إبراهيم افه 
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الصافاتسورة 

والأسساطاتتالفوايد 

يقتسونإحوة الأنيياء كان ولذا بالوحدانية؛ وإفرادء بالطامة، ف وهوالاستلام واحد، اض دين — ١ 
[.١٩عمران: ]TJ ^ أةيآلإ>نأث هنث ا،تجك إة ؤ تعادت ئال، واحادْ، مشكاة من 

دغترْ•النار ل بالإلقاء الابتلاء عل وصره إبراهيم، إي،ان كال، ٢~ 
إبراهيم.عل بردآوسلاما الخارقة النار نحؤيل ق ؤإعجاره تعال افه قدرة عفلمة ٣" 

ذلك.ق الصالحة وظهور _؛،<، القدرة عند الكر تغيير وحومحب، — ٤ 

الحجة.صعقا عل دليل الحوار ق والبطش القوة اصتعإل — ٥ 

محرماكذبا وليص بالكلام، وتحريقس ونوريه، به اعتدر عير ه لقومه إبراهيم قول، ٦" 
التقاديرا>لإت،.بعمى ومراعاة الكلام، ق التوسع باب من ونميته؛ان.لالثج صحح، شرعي يمقمد لارتياطه 

محامدمصدر القاوّ_، صلأمة فإل والريح؛ النض كال ^ سلير بمي، ر نيئ جاء إذ ؤ تعال؛ قوله *م " ٧"
ا.واعتقادباطل! ذميم، حلى كل عن مترها ّاليم، بقال_، ربه جاء أسعدمى قط وكالها، الأعإل 

?و^أأحييمث >علتي هثننئند ر>ت،هن،ؤ،يى'الصنلخم؛( سيبؤن ته --،إك ٠٥١٥ثادإؤ^ وؤ 
^^^^،ةظنث1ذازئقدمحآعثا

بتميسركح أن، نهوهه قيئن و5،قق, أسنتا  l^J؛؛١؛^^؟ محبجمحن ٢ ين آقث ثاء إن »ت؟دؤ، ممر 
ممردج نفد:ظق ?0؟ ١^٠ أكهؤأ ثن شين0إىسا 

محمىآكبئ?0؟إقهُينع؛ثاديا'كدممى ققإىمتِ?0 ثثم ؛؛i 0-،?^^١عقو أ0 
ديييهتتاوبن بمتني وعق عقه ؤهترقا ''وأ آلضيبمى ؤكايذ أأ0ا آلئمحبمنثلخث 

التفسءثر؛

بحريةربج مادة من أتمقن حيث إل قومي بلد من مهاجر إو ت حاله عن ي لبرا٠ٌيم وهال ~ ١ ٠ -* ٩٩
يؤنسونصالح؛ن أولادا ل وه_، المارلت.، الهجر وإل و١لآحرة، الدنيا حيري إل اهدف رب فيا وراحة؛ 
معي.ويعبدونك غربتي، ل ويعينونتي يحدق، 

هوإساعيل.حليم، كريم لد بث. لبئره رغبته، وحمق دعوته، تعال الله فأحاب — ١ ٠ ١ 
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الصافاتسورة 

١ التامق رأيت إي بمي؛ يا أبوْ• له قال وعونه، معه له وبدا أبيه، ْع ومشى إس،اعيل ابمه مت فلط " ٠٢
بهوأرضى أمره، عل وأعانه صدره، أنلج بجوابه إسإعيل فأجابه الرزيا؟ هده ق ترى فها أذبحكا، أف 

طائعا،صابرآ، — اض شاء إن — ف تجد فافه، طاعة من يه يؤمر وما ثرى ما افتل قائلات أباه به وبر ربه، 
راصيا•

وإيإنا،طاعة له وانقادا اف، لأمر والأ؛نإسءاءيل إبرامم، الأب استسلم حق، الأسياء رويا ولأف ~ ١ ٠ ٣ 
حقيقه.ليدبمته الأرض، عل حينه عل ابنه إبراهيم وألقى 

رعهبوصدمحثها الرؤيا، حمقته قد إبراهيم يا ت العصية الخالة نالك ز إبراهيم وناديتا "" ١٠~ه  ١٠٤
ا؛تالث،ؤإعتاق وشدتك، كريتك، بتفريج تصديقك، عل جريناك كإ إثا لها• اينك، واستجابة اسنجابتك،، 

والاحرة.اللءنٍا شدائد من بانجائهم أحنوا الذين كل ونجري نثجي، كان.لاائ، الدح، من وإنجائه 
منالكثير عته يحجر الذي العظيم الشاق والامتحان الابتلاء لهو ابئك، بدح أمنك إل حما — ١ ٠ ٦ 

؛ربالث،.يميتلث، وقوة U؛U،، صن-ق عن امتثالك، أبان وقد البشر، 

له.وفع.اء عقليايدح؛ل.لأمنه، كبشا يديلأعنه فجعلنا ا؛ئك،، واستتقدنا ~ ١ ٠ م\ 
بمده.الأمم ق بائيا طيا وذُأ حسنا، ثناء ؤإس،اعيل لإبراهيم وأبقينا — ١ ٠ ٨ 

لتا،طاعته عل إبراهيم جريتا وكإ مباركة، طيبه اشٌ عني• من لإبراهيم وملاما نحيه " ١١١٠١٠٩
العبوديةأعطوا الذين المخلصن عبادنا من إبراهيم إى عبادنا. من الحنين نجزي أمننا وامتثاله 
مستحقها.والهناعات حقها، 

بأمرورصاْ لصبره جزاء الحآ، ص نبيا يكون إسحاق، اسمه له يولد احر بولد ل؛راهيم وبئرنا " ١١٢
له.وطاعته ربه، 

لنمه،محن، بربه، مؤمزا مو مي، ذليتهًا من، وجتننا والدنيا، الدين، ؤ، البركة علما وأنزلتا " ١١٣
له.ومعصيته بربه، يكفره ستا ظل،أ لها ظال؛ هو وس 

والأستتياطات،:الموائد 

العراقاقمحومن إبراهيم هجرة وأن وكرامة، بحرية ض العبودية لتحقيق افه، سبيل ؤ، الهجرة فمل — ١ 
الأرض.ؤ، هجرة أول كانت، الشام إل 

الوموب،ؤ، للئ، بورك مولودابنحوت رزق لتي الدعاء واستحباب، الولد، بطد_، الدعاء مشروعية — ٢ 
بره.ورريت رشده، وبملغ وشكنت 

إليهويذهب، بسهم، يقول يا إسحاق وليس لس،اءيل، هو الذبيح أف الخمهور عند الراجح ٣" 
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اتصئء تهن ^^نهاطتق ؤ روجتهت بشارة لكن ؤإسحاق إبرامم، دعوة لكن فإمماعيل اليهود، 
وهوبالخليم وصف إسماعيل أن كعا ثتحه؟ا يؤمر فكيف وبعقيه به بشر ؤإسحاق [، ٧١حولت ]ه 

معهبع حين ~ وهووحيده بدنجه فالابتلاء إبراهيم، وحيد كان ؤإساعيل ااذح، من موقفه بناب ما 
وآكل.اوم-أ؛لغوالأ؛تلأء 

الصيداللم فعل ووح، قدر إن لكن لابموذ، اللأء فطلب والعافية، الملامة طدن< للمرع ينيغي ~ ٤ 
الأحر.واحتساب، والرضا 

ؤإن— الأبناء صلاح دائ،أ الأياء صلاح من يلزم فلا فاجر، عاؤا بولد الصالح الرجل يتل قد ْ~ 
رمبة.كت بإ نقص فكل ينقصه؛ ولا الأب ذللث، يعييا ولا ~ ذللث، مفلتة كان 

بمتمثهمحم ؤ
وثثكناآكم£قبمُأو^ر الت،ميل ؤدد.منهثا وءانمثهماآصفأآدستا0 لغ-تدانُأو^؟ ١٢٠٠٢^١٤٥

آلثغسيىنجه محممحكتُو؟إقاً=ققإبمك شعل ظرعق أو؟ قه-عاف،آمحم؛ات< 
ه?0؟ ليأةملكآمحس 0؟ 

ثرتالتم

الدينيةوالمتاع النعم الملام عليهط وهارون موسى عل وأنعمنا مثقا لقد وقط " ١١٨" ١١٤
الغزقمن إ-رائيل بتي هومتي من لقومها وجنتاهما والرسالة، الشوة نعمة رأسها وعف والدنيؤية، 

النصرةلهم فكاننتج وقومه، فرعون عدوهم عف ونصرناهم النساء، واستحياء الأبناء، قتل دمن والدلة، 
عفوئهلنار١ بيانه، ق والبالخ أحكامه، ق الواضح التوراة كتاب وهارون موسى وأعهلينا عليهم، والعزة 

بهثع-ثؤ الذي اممه دين وهوالإسلام ولاضلال،، فيه اءوحاج لا الذي تعال افه إل الوصل المتميم الهلريث، 

والانقيادبعبادته، فه بالاستلام التمثل [ ١٩صران: ت١ل، ^ آلإنئتث. أقي هد الي;منث، إة ؤ ورسله أنياءه 
لطاعته.

منسلام بعدهما. الأجيال ز وهارون موسى عف الخميل والثناء الخن ١^"^ وأبقيتا — ١٢٢—١١٩
أحنتى كل ونجني ئتجي فإننا ا'بذ,اء، حتر وجريناهما أنجيناهما وكا لها، ودعاء عليها وثناء عندنا 

بمحق،الوممحن عبادنا من وهارون موسى فإ0 لنا، و'لاءتهم همادتمم ق الخلصخن ١^٠٠؛'!، صادنا من 
بصدق.والخلمحان 
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Iوالأسنامحزن الفوائد 

عاليهإ.ودتاؤْ والرسالة، يالشوة وهارون لوّى تعاق اش إكرام ييان ~ ١ 
والعبوديةالزى من وخلاصهم وقومه، فرعون من بانجائهم إ—رايل ض عل تعال اض فضل بيان ~ ٢ 
منؤإنجائهم عليهم، وصرهم ائهم، واستحياءنأبنائهم، وم لم، فرعون واستمال بمم، يمت، - التي 

وقومه.فرعون ؛، JLLa؟الذي الغرق 
قوشامل بياته، ق بلخ إسراتيل، بمي لهداية موسى عل اف أنزله ساوي كتابر التوراة ٣— 
الكريم.سح؛القرآن نم حرف، ائه إلا وزمنه، وقته ل أحكامه 

لتننوبيال معبرة، ومواقفه ْويرة، مواعقد وقومه، امحي> وموسى وقومه، ١^^؛ إبراهيم قصة ق — ٤ 
ذلك.ق الأسان وكال الإيان، صدق لأثر وبيان لأعدائه، ؤإهلأك لأوو\م ؤإكرام حلقه، ل افه 

أمنبملأ أيذعؤن ُأء^؟ ألأثنمنن لقؤيوء إلئاد آلثماسد؛ك ين إلتاّتا إن ؤؤ 
أوأإلأبمادآثميقنكئمحن ! ٠٣١٥أ©؟ آ'لأوئمكث> ءابمايآقم يمحيئ، تقؤ آثم ٠؛©؟ آ-لقلتتر، 

?©آمتن محنى إناكثإاك ?©؟ َياسءن إل ظأعق . ؤاآ'سم؛و، أ©؟وُحئاعقه أثثخضيك 
هآإ٠ؤةيتن بماقُأ بق ءّث' 

المهر.

بميمن قومه إل أريناه فقد والرسالة، باكوة أكرئاهم الذين نمى إلياص عيدنا وإ0 " ١٢"٦ ١  ٢٣
ولأينفع،لايضؤ صنا تعبدون كيفه غبره، معه تشركوا ولا وحافوْ ، ٥Jوحااض اتقوا لم: فقال إسرائيل 

وحلقحلقكم، الذي موربكم الذي وأكملها، الصفاهمته بأحسن التصق الخالقين، أحن عبادة وتركون 
قبلكم؟\1\ضين آباءكم 

والعذابللحساب ومحصرون لجموعون القيامة يوم ؤإيم نيهم، إلياس قوم ظوب — ١ —٩٢  ١٢٧
افه.عذابه من ناجون فإمم ض، دينهم أحلصوا الذين الله عباد إلا 

إبسحزبما فكا عليه، وناء ملام بميم، الأمم ق الخميل الحسن الثناء لإلياص وجعلنا - ١ -٢٣ ١ ٣ ٠ 
اللهماد من إلياس إة ١^٣^• مائنا من المحستين نجزي ؤإحانه، ؤإحلاصه إيانه عف الحسن الحناء 

المخلصين.تعال بافه المصدقين 
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والاسسامحلات:الفوائد 

عوامه.ومن مته واكحذير والكفر، يالشرك التنديد — ١ 

لمقررْ قرآنية قاعدة وهذ0 والآ•خرة. الدنيا ز الخراء يأحض أماله ومحازاة الإحسان، قفل ييان ٢" 

٦[.• ه آبمتن إلا نق ؤ مال: قال كا الماركة، السورة هدْ 
الكريم.القرآن j ياسهم، ؤإل إلياس، لهت يقال، إسرائيل بض أنياء من ض إلياس ٣" 

[.١  ٢٧])لماناص ه ثإتي؛إثثثضئييأ تعال: لقوله القيامة يوم إل إلياس قوم عذب تآحر ~ ٤ 
ومحلياعهم.وأوضاعهم الدعؤين أحهياء ومعرفة الدعوة، ق الحكمة اتاع يبغي ~ ٥ 

أنأو الخالؤ،، ئعئ>د عل دليل [ ١٢٠]الما»ات:ه تنىآف^iتير^ ؤئدؤيزكق ؤ تعال،: قوله ل ليس ~ ٦ 
ؤثثتايئآثهتعال: قوله حد عل وكهاله، الخن يمام افه حلي، وصم، الراد بل افعاله، ^١ ٥٤الإنسان 

[١٤٠]١^٠٠^^٠؛ ه أحسنآمحيقيرا 

^^٤١م ^^تت.للأيافيآٍن. أا©؟إد ثن ي ؤ
آلمنسؤنثيى بجكس ؤإة اأ@أُ مقلوذك< ؛^ ٥١ؤغيل أوأ مص؛حما عقيم ؤؤءمحثيك أوآ آ'لآحرتي 
ُو؟تلبم ؤمؤ ئورق -آقهيكتئ ?.ُ اإثاو-حتياا0 من دكاة ت\>أوب رو' آلشمن أنىإل'آلملاث، 'و؟إد 

 ^٣sوآؤثرتقيتز إلمثي أ!وآثثاو.دنه شثافيبجمحءإقيحبم?
١^٠أو؟ئثاتوأ آو آن، يأثة إك ذهتهئ ُو؟ ي--رأينَبمطيرؤ محأvثناظمح 
ءءن?0؟ه
Iالفر 

غوايهم،عن وردهم لهدايتهم قومه إل أرسلماْ إذ رمالنا، لأحد لوطا عبدنا ؤإد - ١٣٠-١٣٣
عداوالهلاك، اسواب وس بقومه حل مما حميعا معه آمن وس وأمله وأنجيتاْ حلمتاْ ■من فاذكروا 

كافرةلرلأقبما؛قيت، الهالكين؛ العداي،مع ق ميت، يل العدامج، من لرثئج فإيبما الكافرة، العجوز زوجته 
العالين.رب، بافه نومن 

أليإ.عدايا شديدأوعدياهم ملاكا لوط قوم من الكافرين الكدب؛ن اياههم، أهلكتا م - ١  ٣٦
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الصافاتصورة 

أثاروتثامدون أصفاركم، ز وضازلهم ديارهم عل لتثثوو1 — مكن أهل يا — إنكم ~  ١٣٨— ١٣٧
أصاحم،ما يمسكم أن ونحافون وثعتيرون، تعقلون أفلا اء، ومصبحا ومارآ، ليلا وعذابهم هلاكهم 

كهلأ5واك،اهلأ5وا؟

ح؛نقصته فاذكر قومه، لهداية والرصالة يالتبوة أكرمتاهم الذين من يونس عيدنا وإن — ١ ٤ • —  ١٣٩
ومتاعا.ركابا ممالوءة سمينة فركب، له، قومه تكدسج، من غاصبا باليه، من هرب 

الميتةركاب أجرى تغرق،، فكاديت، بالميتة، الأمولج وهاجت الرياح، عصمغ وحنن —  ١٤٢—١٤١
منيونس فكان الميتة، خمولة نحفه عندما ااغرق،، من ينجوباقيهم حتى البهمحر ق بعضهم لإلقاء القرعة 

خروجهمن عليه يلام بإ وهوأئن، صخم، حومحت، ايتلعم البحر ق ألقي فلط المرعة. عليهم ونمته الذين 
قومه.عل وغضبه ربه، إذن بغير بالدم من 

زلمي الخوت،، بطن وهوز وكدلكح حياته، ز ممرا افه الذاكرين من كان أنه فلولا - ١ ٤ -٤ ١  ٤٣
بقوله:ذنبه واستغفر له، وسج ربه، وحد ولكنه قرآله، الخوُت، بهلن وأصح القيامة، يوم إل الخومتح بطن 
[.٨٧]!_: ه تثثفإؤ،ْصئأشم ^٩^ ٢٩
عاريةجرداء فماء أرض ق الساحل عف الخويت، بعلن من فألقاه ودعاءه، نداءه اش فاستجاب — ١ ٤ ه 

البدن.ضعيف وهوهزيل البناء، من خالية الشجر، من 

الخشرايتح.وأذى الشمس، حر وئمه وئظله، لثنمتْ القؤع؛ من مجرة عليه وأنبتتا — ١ ٤ ٦ 
يبلغونكانوا الل.ين الوصل مدينة أهل قومه إل أرسلناه عافيته، واسترمع موته، استكمل فلط — ١  ٤٧

ذللثح.عف يزيدون بل ألقح، متة 

انقضاءحيث، إل بحياتبم فمتعناهم به، جاء بط وعملوا وصث،ةوْ، به أمنوا قومه جاء فلط — ١  ٤٨
أجالهم.

والأستتاطاصالفوائد 

ورسالته.لوؤد نبوة رثيالتا — ١ 

واكا.اةة.والقرابة للشث، ت، ولبللإي،ان، والعذاب الهلاك من التجاه ز المبرة — ٢ 

منها،والعبرة العقلة لأحد والأقوام؛ الأمم وقممي الكونية، الأحدامث، ي والتفكر التدبر أهمية ٣— 
الهالكة.الأمم تر  ١٥٠وتحنس، والحياة، الكون ق اض سن ومعرفة 

الحوت،بصاحب ووصمه يونس، باسمه تعال افه ذكره ^•^، ١١المحقو مش بن يونس نبوة إثبات — ٤ 
النون.وبذي 
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الصافاتسورة 

تالحدث ق حاء ي واليلأء، الشدة عند الفمج أساب من الرخاء ق اض ومعرفة والذكر الهل١ءة ٠— 
الشدة«.ق ثنرئك الرخاء ز اض إل اردمف1، 

الحقوق.ياسواء أوالاعتقاد الأشياء، ق التئانع عتد القضاء محترق من محلريق القرعة — ٦ 
إؤ<ثضكك أنت لأ'إلنتإلا ؤ الحويت، بمتن ق وهوقوله وأثرأ، معنى المحقخ يونس دعاء عثلمة ٧" 

بالتقصيروالأعراف إليه، والتوبة وتقديه، افه، توحيد من فيه ؛،ا [ ٨٧]الأناء: ه •ًظتقمحآكلهيرى 
مكروب.كل دعاء فهو وتعال، بحانه قه حق 

قوليقوي وهدا بحر، عل تسر كانت، اجلوصل أف والحويته المشحون الفللث، ذكر من تسط ب ٩" 
الموصل.مدسة ق كانت، وأئبما اقمحز نهمح مميتة حهثام بعض عل عثروا الدين الأئار عناء 

ونعمته،رحته علميهم وأحل عذابه، عنهم افه فرفع وصدقوه، برمولهم إذآمنوا يونس، قوم هفل ~١ 
أحالهم.انقضاء إل سيإليءاء،م فضهم 

ملبلده من وخروجه قومه، عف غضيه عف سيه افه عاتيج حنن بليغ، درس الوقخ يونس قمة ~في ١ ١ 
صه.وعفا رخمه نم له، الحويت، لألتقام و•ءئصه علميه اش لامه فقد له، ريه إذن 
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الصافاتسورة 

ثثهدئتث>ؤئم إنثثا أ،أئلقثاآلتشهتتكة آمحناتلأههمآمحُّك سئته-ترلإممى ةؤ 
خل؛جتتت!وآو؟ يويثم ?وأؤأدآثه لمدلويك< ،*؛ ١١نذ آلآإت4م 

 . Cظ' s$ .يث. نلْلتدت نؤ قإ ئةر؛إتي. أهد محمحفyU ] صدققإنَئم دكيؤ
دم؛موذ"وآهما آئم شكثى و؟ يثمآئيذ إكم أينق عيتت ؤكت مثأ ثتوأيئؤ تثث. ثبماؤأ و؟ 

?وسطدأشآكث؛نمح، 

اكفذر1

اللاقالمات ض جعلوا كيف وتوبخ; تقريع سؤال قريش كفار قوماك — الرسول أيها — فاسأل — ١ ٤ ٩ 

يريدويم؟الذين المنتن لأمهم دمحملون تحقومى، لا 
عندحلقهمحاصرون هم وهل إناثآ، اللائكة حلقط هل توسخآحرت واسألهم—أيضأ—سؤال — ١ ه ٠ 

حنىيعرضاضقهم؟و

ؤإممافه، سان الأطهار اللائكة عبعلون حن افه، ولد قولهم: القبيح ثذتبمم مذ اْا~'آْا~إ0 
لايعلمون.ما لأمحبمميقولون قولهم؛ ي لكاذبون 
شنحكمون كيف وتحكمون؟ ك،اتزعمون الثنن، دون المات لض محاراش ثيء لأي - ١ ه —٤ ١  ٠٣

الأدنى،ترينه ما فه نجعلوا أن الخكم بتس البنات؟ لأنفكم ترصون لا وأنتم ولأنفكم؛اليت؛ن، بالسنان، 
الأعل.ترونه ما لأنفكم وتجعلون 
وأنولد، ولا صاحبة ض يكون أن ينبغي ولا بجون، لا أمحه وتعرفوا ئثد'كروا أن ينبغي ~ ١  ٥٧—  ١٠٠

لكتابقولكم، عل قج صححه وحجه دليل لكم كان فان عالم، بلا قول اض يمان اللائكة بأذ قولكم 
ذلك،عف عقل متْلق ولا شرعي، دليل قلا رعجكم، ل صادقن كنتم إن به مأئوا لكم؛دللث،، اطه من 

علوآكبيدآ.عئايقولون تعال لاولدطه، أن فثيتط 
منافه سان اللائكة وأي با، نالخن وين اف يين جعلوا حن آخر باطلا المشركون وزعم - ١  ٥٨
علئرهموكذبمم•القيامة يوم للعداب، المشركنمحقرون أن والخن اللائتكة علمت، ولقد الخن، 

افهعباد أما الكافرون. به يصفه تحا سبحانه به يليق لا ما كل عن ويقدس اف تنزه — ١ ٦ ٠ — ١  ٠٩

فلاوعثنئثه، وقدنه حمه ض يعرفون إذ الظالمون، به يصمه عثأ تعال اض ينزهون فإمحبمم المؤمنون المخلصون 
ه•رسوله به وصفه أو ه، نقبه ، وصف ١٢إلا؛يصفونه 
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الصافاتسورة 

والأساظت:الفوائد 

فلمبالغيب، ورحم عالم، بلا قول، بأثه اف، ينامت، اللائكة أف وغيرِمم الرب يعص فرية إيطال ~ ١ 
عقل.مض ولا شرعي، دليل عله ليس محص، فهوباطل ديبمم، من كتاب به اتمم وم حلمهم، محضروا 
يومإل قاتم واياطل الخثا محن المريع وأد دالما٠ين، يلحمه؛الحجج اياطل، ئد مشروعين ٢" 
الدين•

4.بتفهوالباطل حالمهيإ وما بعيته، الحق هو والسة الكتاب يه حاء ما ٣— 

وشهوة،حاجت انحادهما لأل تعال؛ ف والولد الصاحة فنية يردان العقل، ومنهلهم، ال~رع، نموص ~ ٤ 
القلوب.منه وتضلر الأبدان، له بٍائفثعؤ بشاعتها افه وصم، عفلمى فرية وهي ذالث،، عن مثرْ واف 

مماملهء إلا ؤم، ''^^٢ افجمم محال، هو إلأمذ ُأو^؟ يكيتثن عي أئئر ما مانغبدؤذ مه ؤ
تنزدلإ، ءسا محزأن ?.ا لملو0 ولى؛امأ اؤأ تمأ<آكخمد< ؤؤا أو؟ آيتآمف نتتن روُ كتلؤم 

 ،Sه٠؛©؟ بملثؤد هءمؤئ، ا؛©؟'!و؟َلتق1 ^^؛
التمسءثرث

والشياطين،الأصنام من اش دون من تعبدوتمم ما وكل ~ باق الشركون أبما ~ فإثكم ١~ "٣٦ ١٦١
هثاف مث.ر من إلا صه، وثمتنوه اف، دين عن اش عيال من، أحدأ مثوا أن عل لتم.مر؛ن وضرهم، 

سب"ققرْوظلمهوصلاله.ويضلالخحتم؛ أنيذحلالثار، عله 
الخاصمونفتحن ممروف،، ومقام معالومة، مرتة إلاله مللت، ومامنامؤ، اللأتكة؛ وئالت، ~ ١ "٦٦  ١٦٤

بعثلمتهيليهم، لا ما كل عن وتعال بحانه اة المنزهون ونحن، وطاصه، اف عبادة ن، صفوفا الواقفون ف، 
وكميائه.

منحvءتا لو يقولون: 'كانو١ عليهم القرآن ونرول، إليهم، بغثلث، ألل مكة ئار هماي ~ ١ "٩٦  ١٦٠
العبادة.الخلصج،ن، الإيهان، ؤ، الصادقين، اف صاد دكنا قشا، الأولين، حاء ما والأنياء الكتب 

القرآنؤإنزال إلمهم، قو محمد بإرسال، الآحريز^، وينم الآدي؛ر،، وي من ممثدا ما جاءهم فلط " ١٧٠
والأحرة.الدنيا ^اب من ورسوله باق كفرهم عاب ويرون يعلمون، فسوف كله، بدللته كفروا عليهم؛ 
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سورة

والأسشاطات:الفوائد 

ذلكومن وعلمه. اض هوبتقدير اش كون ق يغ ما كل وأف والقدر، بالقضاء الإي،ان عقيدة تقرير ~ ١ 
والظالمالكفر عل بالقدر الاحتجلج يصح ولا ييدحلها• يملأها فوف النار عليه اف كتب قى أف 

وقوعه،بعد إلا أوعليه له قدر ما يدري ولا العمل، ونحقيق العلم بتحصيل مأمور الإنال لأن والمعاصي؛ 
وقوعه.ودد.ر يعلمه، ما إلا كونه ق فلايع علاه ق جل ائله أما 

متهم.ومحللبه لهم، اطه قثبر ما لايتجاوزون له، ومادتمم فه، وءلاعتهم الملائكة، عبودية إثيامت، ٢~ 
ظهمعوق ظاهرة، الكون ق ذللث، وشواهد وشرعه. كونه ق اطه حلق ظواهر من والنظام الدقة ٣" 

لم؛نالوصفوف [، ٢٢تالفجر: وآلعإكأطاطاه وجاءربلئ، ؤ [، ١ ٦ ٥ ]المانات؛ ه همإيالتسأكاميى ؤ معلومة 
باهر.ومشهل• ظاهر، مثلهر لامم صق 

وأرسلكتامحث،، عليهم لوأنزل المخلصة والعبادة الصادق، الإيمان ادعاء ق المثرين مقذاد_ح بيان — ٤ 
ذللث،.لم إذكفروالئانحقق رسول، إليهم 
وكفربكتابه.؛رسله، كدي، لمي ووعيده اممه مديد ~ ٥ 

مثؤلأوآ قمآلثلوي< غسأ ؛4؛ كمإنم لعتادئاآمحيتلمتئ نثدس؛قئاكمنا ؤؤ 
^٠^٤ماآ ماحمت( رد ^دا .؟ ١قعدلآا يمتمحثمتم وأشتم حين حئ عنيم 

عث1آلعمق ييته تمم، سبمض أؤأ تم؛رييى أأ@؟نآتيرمنف عنهمحئجنن ثئ، التندس 
هوآ-ثتدثييم، عن،آلنرسد؛بم^ ؤسلم ةيّغويكت

،ر.الف

المنصورهم أمم لرسلنا وقضازنا ووعدنا لها، مرد لا الش كلمتنا سنت، لقد وقسا — ١ —٣٧  ١٧١
لأءل.ائهءالغالبون هم سبيلنا ق الجاهدين حنينا وأن القاهرة، والقوة البالغة، بالخجة أعدائهم عل 

المتصورونهم أمم لرسلنا وقضازنا ووعدنا لها، مرد لا الش كلمثنا سنت، لقد وقسا — ١ —٣٧  ١٧١
قلأءل.ائهم الغالبون هم سبيلنا ق الجاهدين حنينا وأن القاهرة، والقوة البالغة، بالخجة أعدائهم عل 
والمال.الواع يعصي، مقام كل 

أمهلهمالش المدة تنقضي حتى الحق، من به حثت، بٍا وكفر ءاناJ عمى محمت. يا فآعرضى — ١ -٥٧  ١٧٤
بيانآ.عيانا ذللث، يرون فوف العياب، من حم قئل ماذا وارتم، وأظنهم بقتالهم، افه أمر ويأتيك، إياها، 
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الصاظتسورة 

إذاايذاب فإن ذص يبدون فلا الرسول؟! أتيا م عدابنا بنزول أبمجلوس -  ١٧٩- ١٧٦
حتىمتهم فأغرض فيه. العذاب عليهم بمل الذي اليوم صاحهمذلك قبس النذرين، الكذبغ، بفناء نزل 

والعقاب,العذاب من >رم تمحل ما يرون فوف النوم، ذللث، وارتب دانظرهم بّذاببمم، الد يأذن 
الكدبونمرلأء به يصش ما كل عن وا"بمموصته، ذوالعزة وتعال، تحارك اف وتقدس —ئثرْ 

الأولق العااين رب ض الكامل والحمد رسله. خمح عل وأماته وكاؤْ الداتمة ونحيته اض وسلام الفارون. 
وأنعمينعمه، ورباهم الحلق، حح حلق الذي والشكر والثناء الحمد لكامل وحده فهوالتحق والاحرة، 

يفضاله٠^لهم 

والأستياحيات:الفوائد 

أعدائهمعل الصرة لهم بأي المرطلن، افه لعثاد وبشارة تقبئ، مإخبار ١( —٣٧  ١٧١الأيايته)ق — ١ 
الغالبونعم بآقبمم سيله، ق الجامدين اف لخني والبشارة آخر، تقبئ مإخار وفيها والقوة• بالحجة 

ؤ>ءقتىبحانه: هال كإ بالصر، وأولياثه لرسله اش وغد والآل. العاقبة باعتبار مقام، كل ق لأعدائهم 
سبحانه؛وقال [، ٤٧]الروم: ؤاتتت-ثمانهنكئشزاكفينتنه ؤ يقوله• [، ٢١]الجادين: آسمحثظآتك-أذامحتلإيم 

يتخلفنلا حق اش ووغد [• ٠١^]ءانر: وأل'ذنت■ءاتؤإ لتم>رلأأنا ؤءثا 
١أسبابه وتوافرمحت، شروطه، تحممت، إذا 

افهمحضر ممؤ، وقد والقهر، بالقوة القتال ساحة ز ؤيكون البالغة، والحجة باليان يكون المحر  ٣٢

والآل.العاقبة ويءح«س_، الوام، أرض عل وأولياته لرسله 
لأمته.ورمحاله قو محمد نبوة إثيايث، ٣— 

همانبمض5؛ii،ؤ بقوله: والحمد والسلام بالتبج الكريمة السورة هزه اض خئم ق  ٣٤
الابتداءل الخهناب بأدب للعباد تعليم ^ تيآتن^ي١بمث^ أوآوأنتيش محفءي-ئث■
عبارتبا.وبلخ دلالها، وعتليم معناما، لخليل ؛ ١٢والجلي;والكلام ال-ءاء غئم فيخس والختام، 
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صسور؛ 

 Iمكية.النزول

القاصد:

الكدية.السامة الأمم أخار يكر الأْة تحذير ١- 

قومه.كفار س ثنقاْ جوم الرّول نية ٢- 

القيامة.يوم أحوال ووصف أوشؤ، محر من يأعإلهم العاملين وجزاء البعث، إثبات ٣- 
وُهدقابعظمه الكريم والقرآن بأعلامها، والتبوة بشواهده، والوحي بأش، التوحيد تقرير ٤- 
■مصدره 

والحسد.الكم بداغ وذريته لائم إبليس عداوة تقرير ~ ٠ 

 ٣'-



ص*سودأ 

ثء-أقآيجص

متزتادمحأتن بلهم ثن !؛؛^ ٥١ل،آئتيكثءأذتيو*ءثاي ذىآليلك''و؟ وإلمءاي< ص ؤ 
ئ؟صلأصنسمجذاث 

كىًمدا تللهتوإ0 عق ؤآصؤيإ آنثؤأ أي ثآ>طأىأ*لأنيم ه محاب ثق؛ ^١ و^-ءداءان إقها 
سممحاونمحسأتقمفي

قهآ،نلهمِ  ٢٥"آلؤثام، رغثآت؛نيز ئحمؤ ْزإغق - أزعثمِ أو؟ عئا>ّ_< ذمحبجأ ئآ  jfدؤى بن ثؤ، 
ه'ئ؟ آلآمإد_، تن مهئيم جندماه1ثاهف ?ج؟ آلاثزكب هلهميمنأؤ، ؤتآ؛^1 وأرمحفي< آلثتوت 

•المسح\ر 

وقالقرآن• مل"ا بمثل يأتوا أن اللغاء ونحيي الكريم، القرآن وعجان إل إشارة فيه ه ص ؤ ٢— — ١ 
لكنوعقل، ني لتي وهونذير وفضل، شرف من فيه محا الموصوف الكريم يالقرآن تتؤيه قتم الأية 

قؤ.ورموله تعال اف* •ع وعداء شقاق وق عاليه، متعالون الحق، عل متكثرون الكافرين 
وحينلرسلهم، وتكدسهم برحم، لكفرهم أهلكناهم المشركين هؤلاء قبل الكد-؛ة الأمم من كثير ٣" 

ولاتنجى.تمؤ فلا والجاه، الاسجارة وقت، قامت، ولكن واسجاروا، اسغاثوا العذاب، عليهم نزل، 
عذابه،وسنت٠م رحم، إل لتن.ءوهم منهم؛ رجلا إليهم اف تنث بى الكفار هؤلاء وءح1، ٥— — ٤ 

الألهةيصير كيف إذ لقومه؛ ماحر قوله، ق كاذب هو بل رسولأصادقآ، ليس وقالوا• دكئ*بوْ، ثه فكفروا 
ءجس_،.لثيء إليه، الوحيدودعا من به جاء اان-ي هن-ا إة واحل•؛؟ إلها الكثيرة 

الكفرعل والماء الشرك، عل الاستمرار عل اياس محئصون ومحداذمم القوم اء روّوحمج اُ-ب- 
قماسمعتابه والسيادة، الرتاسة يقصدمنه ثيءمدثئ، إليه ودعا الرجل هداماجاءبم* إن وثعددالألهة• 

وافتراء.هوإلاكذب ف،ا وانمارى، اليهود من سقهم تن دين ولاق قرض، من آبائنا دين 
إنرئاسة؟ ولااعلأئ ولاأكثرناالأ، هوبأكبدناشرفا، وليس بينتا، من القرآن عليه أنزل، خ-كيف، 

صافه قت-روا ما لأمحم ذللته؛ نالوا بل وشلث،، وكز حسد عن بل علم، عن ليس والإنكار الاعتراض هن-ا 
قالوه.ما ولوذاقوه عذابه، ين>وةوا ولر هن-رْ، 
ربلن،رحمة حراتن يملكون المئكرون هؤلاء فهل منه، وقمل ربلثج، من رحمه للرسالة اصْلفاءك إ0 ~ ٩ 

ا!ك،ايغاوون والرحمة الخزائن ينصرفوابمذْ حتى حلقه، مى يشاء لمى لفملمه الوهاب سلهيانه، العزيزق 
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ك،اوالغ العطاء فيتمرفوا وما؛ينهيأ، والأرض موات الملك العرص؛ن الشركن لهؤلاء أم — ١ ٠
والخ.يالعطاء ويتحكموا يملكوا حض الؤإء إل لهم الوصلة يالأساب فليأحذوا ا! ينازون 

ملهم.الأحزاب من غثرهم هزم كا جنودمهزومون، المكذبون الخند هؤلاء ~ ١ ١ 
الفوائدوالأ،ساظت:

إلابربهمسم فلا الإنسان أما يشاء، يقسم؛،ا أن وف فيه، وتدكرأبجا له، تعثليا اض؛المرTن أقسم — ١ 
-مال.

للضقو.وعداء النفوس، ق كمياء من المشركون علميه كان ما بيان ٢" 

عنها.ودفاعهم لتعددالألهة، ومولهم للموحدانية، استكارمم ق المشركن جهل بيان ٣" 
له.والانقياد الحق، مول، مواغ من والحد الكتر ~ ٤ 

علمهومحيط قيء، كل ■ءرادرا يمللث، مى عل الاعتراض حمح، له فلتس يملك ولا يعلم لا مى ٥— 

بكلسم(ء•

مهللث،.ولاوعي بلاعلم والكبداء الرؤساء اساع إن ٦- 

وحق.صحة دليل أوالتمسك؛١^١^، الأباء، اساع لص ٧" 
٠الحق عن والبحث التفكيرالحر، من يمخ يعصت، من لمايدعوله للخعلآ؛ ؛ ١٠١٠التحزب قديكون ~ ٨ 

هحئثث؛ثكمح محآمتثب بط ؤمحم محيممحد دوآ'لأوياد. د؛نتعوك ؤبماد بج مم تلمهم ؤَقبمن 
ماويءت-ْ صتحه إي ومايئلر عثاب ئحي، الربمث< لنَةو،للأيكدب "ؤأر ا'لأثزإث<

ؤآدوصديايائيه'أنرعقثايمؤ0 ثلىيآل1كام، ميابأتطآ محينء 
١،>؛،ه لطيرءنثويكَةل ٢٠?ؤآ لإث-راتي ٢٠أيسؤ، معمحءمحن آ.ئيتاث< س،حرثا ُأج^'إدا ؤهع امم7 آدم  ١٥

ه?٠ دقت.ز،آيطاب آلحكته وثاتثث ماوتكت« أ؛©؟ 
الم،ر.

صاحبوفرعون وثمود، وعاد، نؤح، كقوم كثيرة أقوام ~ محمد يا ~ قومك، قيل ئ.تئ، — ١ ٤ — ١ ٢ 
الأقوامأولئك والأشجار. المساتين أصحاب ثعي_، قوم الأيكة وأصحاب لوط، وقوم والعغلمة، القوة 

ثدبواكلهم علميه. واجتمعوا والتكديثح، الكفر عل تخربوا ااد.ين والغض والكثرة القوة أصحاب والأمم 
عقابه.بمم وحل افّ، ءن.اب فاسحموا به، جازوا و؛ءا بمم، وكفروا الرمل، 
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متهإ،أي وعل والشراكة، الصحة أوأخوة والنسب، القرابة أخوة محتمل ه ثتذاؤبج_< ؤإ0 ت قوله ٣— 
اكمانيوعدم الصالة، واسماء والصحبة، القرابة خصومة ز العاملة وأدب الخطاب، لخن مثال، فهإ 

والتدابر.

إلهي.إلابوحي لايأل القصمى هدا مثل إذ محمد.، نبوة إئٍامحت، ٤— 
الدينإلاالقلة محوزْ لا العلة ولذم وشهوانيا، التقى حفلوخل لاد١ءءة شاهد التقى من الإنصاف — ٠ 

للحق.وانقادت نفوسهم، راصئ، حش ااص١ني، والعمل بالإي،ان اموا ن
وتفصيلها،العقود توثيق تلعي يمما بيتهم، فيها والغي الاختلاف والشركاء امحكاء طيعة من ٦— 

والتنانع.الاختلاف من متعا 

لادلالئ،اارعة وايالن،ن_، وقؤع عند التوبة وجوب ٧— 

 ~A وحكمةباهرة، ومعجزات راسخ، وملكؤ نبوة، من أعهلاْ بإ له اش ؤإكرام اص؛ داود فضل بيان
عالية.اش عد ومنزلة كاملة، وتوبة حناهرة، وبلاغة 

ه.وأة>_ا ومحررآنجا ؤ تعال(• قوله قراءة عند الجود مشروعية ٩— 

سيئ،عن ةيْيّلاث، سعألهوئ ه بآ-لبى يم، هأ-ء،؛؛٢٥ ؛ديني t ؤ، حيفة -؛معلثك، تداو»دإداثؤ 
ؤإ[تيس\ذت\ت ■غلتا مؤأأما-يتثاب،'أو^؟وتا فثبعذاد_،ثد.يدأدم1 يتيشهعنس-يتإاآش آثوزنآققن 

ؤبممؤأآ؛رمحثلآؤبجاءامنؤأ ؤ؟ الثار من نقهركى قثتل آكنَكثيأ يئى ثللث< كطلأ يتهتا وما 
_.،آلثس،كُصتي 

حأهامح04
الشثرت

التاسى؛العدل،فاحكم؛؛ن لها. وهّل\كا فيها، خليفة فجعلناك الأرصى، ق امتخلفتاك إثا داود يا ~ ٢٦
سيلعن يضلون الدين فان وشرعه، اض دين عن ذاكا فيهئك، الأحكام، ق الجوتم، تتح ولا والإنصاف، 

أليم؛وعقاب شديل. عذباب لهم بيتهم، فلامحكمونه ائثة، ثممع ؤيتركون وشهواتهم، أهواءهم ويقعون افه، 
القيامة.يوم الحاب ياتهم ونالأخرة، عن بغفلتهم 
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"؛©؟لبياد آلصنمنث ألُيي ه إلعثبم، ,\ث'ءؤ\ثره آلمي نم نثس ^١^؛؛ عمئا دؤ 
ألثمحفتنظ ئثغى عق يدمحما وأُ ايجاب مإنت حئ دو أئي؛_عن حب 

تمًأقت،.ةادتتصتسيى;أئتفثكمح;أوا ?©؟ 1ص \ن
?^٠آصاب حث ئ؛ءآ؛ عمي، أتيح ثث مثما أو؟ _^^i، ؛يحدنن يبنج، لا  ١٤٤٠

حسامابم لسك أؤ ^١ ٧٥٤^١ ?ؤآ ؤاآ/محفاد مهمتيي ؤءامنن ?^^؟ يماويماي رآلث1ثطنلآ 
ه٥ يخآتي بمدناص اأ0اولقمح 

التضرت

بعبدناوأم؛ ؛أّيم به، عبته دأقررنا عليه، به فأنعمتا سلي،ان، داوديالولدالمالح عبدنا وررقتا — ٣* 
إليه.والإنابة ربه، إل والرحؤع الطاعة ممر كان فإنه شان، 

وترفعقوائم، ئلايثح عل تقف وهي الأصيلة، الخيول عصرآ شان عل عرصغ حض اذكر " ١٣ 
حيلهحركتها، ق خميمه جز-٦١، ق مريعه وقفتها، ز صافة فهي ونجابتها، لخمتها الوقوف حين الرابعة 

٠١٦—معج.ت، وهو عليه تعرصن رالت، قعا منظرها، قي مهيبة قوية كلها، شق 

غابتهحك، عته وأفتني ربي(، ذكر عيي ثغلتتيي حمر واستعراضها، الجيل، حب آثرت إن،ا فقال؛ " ٣٢
مغاريما.نر وعزبت، حجابها، ن، الشمس 

درقابماسيقاتما عل يمح فشنع عليه، فنيوها قبلي، م، عئ عرصت، الي، الخيلي عئ ردوا - ٣٣
افه.ذكر عني شغلته لأئها يالهلمر؛ عليها يعت-_، وكان — الفروسية من، هاوا و— 

أقمحين به رزق، ولد شؤ، ملكه كرمي عل حعلتا حين عظيم بأمر سلهان ابتليتا ولقد — ٣٥— ٣٤
فطافافه. شاء لز، ت يمل، وم محاهد، واحدة؛فارس، كل، تاق، واحدة ليلة ؤ، ائه تمن، امرأة متة عل ليطوم، 

Jip ،_، وأنابر،ربه إل فتاب، السجيج، شان فعرف ولد، ؛شهم، حاءين، واحدة إمرأة الأ متهي، نحمل، فلم
^٠،من، لخره لانملم، ب،ا غيره ماللثه عن، وثمثزْ ملكه، باستدامة دعوته وإجابة ذنبه، مغفرة ْته وءلل_< 

العطاء,ممر الفصلي، واسع هق اينه فار 
ليتهنحري له ودللها الرج، له تحر وطلتيه، رغبته وتحقيق، توبته، بمبول دعوته افه فاستجاب، — ٣٦

قصاد.حيث، تتجه بآمره، شة 
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والقصورالدور له يشيدون اليناوون قمتهم أعٍاله، ل يتعملهم ااش1ياءلين له وسخرنا —٨٣— ٣٧
الشاطتنمردة من دآحرون والرجاز، اللؤلؤ يستخرجون الحاد ز العواصون ومنهم والحصون، 
أذاهم.ومحن شرورهم، لخ الأغلال ق مؤممون وعصامم 

فأعطلدءوتاثإ، إجابتنا لك، عطاؤنا لغيرك، يكن لر الذي الخاص والنخير العفليم، ائألك هدا —  ٣٩
ءتا'س،.ولا ذللتج ل ءلLئ، حساب لا ششت،، من والحرم شتت، من 

وعلومنزلةمرجع، وحن كربئ، الأحرْ j عندنا ليان ول0 - ٤ • 
والأستنياطاصالفوائد 

الوموب.وعؤ الوامإ شكر العبد فعل عبده، عل ونعمه اف، من هي؛ن المالح الولد — ١ 
والتؤيف.التآحمد وعدم مباشرة، الدنث، ل الوقؤع عند والاستغفار التوبة إل ا،لبادرة عل الحث، — ٢ 

العدو.وريع العمة، وشكر القدرة، لإظهار الأمة ي القوة استعراض جواز ٣— 
واستعراصها.ووقمتها حركتها ق والخيال القوة فيها الخير، مربوط؛نواصيها الخيل ~ ٤ 
ليمكنوايصة، بالود وإشعارها تهلميتها ي البالغ الأثر له وأعناقها الخيل ليقان الإنسان لس إن - ٠ 

منءيرْ مع يتفاهم أن الفرس يمكن كيلك اللمس، طريق عن يشاء ؛يا أولهاله يعثر أن الفرس لراكسا 
(.YAi-TA•ص الجار: زغلول الكريم: القرأن ي الموان العلمي: الإءج،ز )أيان ببعض. جدبميا لمس طرينر عن الأفراس 

وحرفالعيي، ذكر بقرينة هو إنيا ذكرها، ثقدم عدم ْع للشس ه >؛^، ؤ صمثر إرجاع ٦" 
الكلام.ل كثير الأوهايت، ذكر ق للقس والإصهار الحجاب، ولففل. توارمحت،، ولقتل الغاية، 
بالعموتذكير سامت،، وتكفير درجامت،، زمع ذلك ول الأنبياء، حش للابتلاء، قوض الإنسان ٧- 

وا*لحسئا'ت.

الملك،واستمرار التوبة، ميول الدنيا، ق علميه ينمه وبيان اف، عند سلميان منزلة علو بيان ٨— 

ومح،الناس• من غتره لأحل يكن لر لما والتع، العطاء س وتمكينه االردة، وتصفيد والخن، الريح وتخثر 
يشاء.س يؤتيه اف ونلكافضل عنداف، الزلة وارتفيع واكقريت، بالكريم الأحرة 
محمج- م له، عزض ابتلاء فهو قاني، دليل عليه يرد لر اجتهاد وتحديدها سليهأن، فتنة افه يتم لر ٩- 

ونعمة.اف س فضلا وإكرام؛، بإنعام منه 
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تيئىثغدهدق أؤأ آلأك—< لأول وؤتئ هنا تته ثعهم ؤيثلثم ١^ ه يئثثا 'و؟ وثر؟م<ايد 
ه?وُ وب ث١م١مآكثهء ؤثوكه ؤي ني، ة»ئرد_، 

الشثرت

يتعبل الشيطانئتئب إل )،: ١٥ح؛ن أصابه، بط ربه دعا حن أيوب عبدنا ~ محمد يا — واذكر — ٤ ١ 

وأهل.ومال، دى، ج j وأل؛ ومشقة 
ءتاث،يده، حيه، واعتل منه، فاشرب بارئ، ماء منها لك يتح الأرصن اصرب؛رحللئ، له: فقلتا ~ ٤ ٢ 

وأذى.صر من أصابلثإ ما 

صبره،عل له ؤإكراما به، متا رخمة وحقدة، بتن مثالهم وزيناه وولد، زوجؤ من أهله وأعْليتاه —  ٤٣
الصحيحة.والفهوم السليمة، العقول( لأصحاب وذكرى وءمجْ لدعوته، وإجابة 

ونحوه،الخشيس من أعواد حزمة بيدك حد أهله: يضرب أن القوفخ أيوب م أمحيتا له وقلنا — ٤ ٤ 
وجدناإنا أحببت،. من تؤذي ولا نحنث، لا حتى إبرارأ؛يمينلث،، صربه؛ عل أممت، مى بما فاغرب 

ربه.وؤناعق صره هوعل العبن. فنعم به، حل الذي البلاء عف صابرآ أيوب 
والأساطاُت،:الفوائد 

للنيوة.وتقرير وعبرة، ية وتآّلية تميله، الأنبياء بهصصن وقومه هؤ محمي■ النبي ندكر ؤ ~ ١ 
ط_ز:البارح الأءتسال،بالأء هوائي من ٢- 

الأذع١ل،؟ردود -رعة عف ١ءال يمما العصي ابهاز ينبه ١- 
الء<م.يوفق وزادة الخسم دثثّيهل ب~ 

احتراقسرعة عف اعد ممما الوم ق ولن الأنهرمون إمّاز دذياْ البنكرياس عدة تنشيْل لت،" 
الدم.ق كر ال

الزاجمحن كٍا للأل؛ القاتل الأندورفن هرمون إُللاق عف الجم اعد يلأنه الأل؛ من يقلل ث~ 
ااد٠اغ.ق الحية الأعصاب ويشمل■ 
١د(. ٤٣٤،ذوالحج ٤٠س ، )محلةالاحمجازاسي»_Yrالأمراض. ومقاومة الناعة جهاز تقؤية ج- 
والأنبياء.للأولياء يعرصن ولل.ا سيئايته؛ وتكفير درجامحت، رفع الابتلاء ق ٣" 

والاحرة،الديا ق الخميدة وعاقيته الصبر محل ~ ٤ 
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والأبناء.الأهل وهبة البلاء، ورغ الدعاء، ياجابة عليه، افه ؤئتم أيوب، اه ض محل بيان ْ~ 
حينلطيف، شرعي ب٠خرج حبيبه، أذى دون بيمينه، للإ هدام حنن أحب، دمى بأيوب افه رمهما اُ~ 

أذى.ولا حنث لا حيّثح باكغن،، يالخرب أمره 

ذ'==كمكا%ادنق إئآتئمحنم أو؟ وأ'لأبمتنر آأهيى أول هتهشح همإنءص أدكزءبم؟افبم مهؤ 
وكلتر،آلأثارمحآلبح ؤإدمحإنتتة سلهيراآلآتيرو؟ ولآأمهثُا آلدرأؤ؟ 

فهاتنمث غ؛بما ثممٍن أتؤ^؟ آ/شث ثم مثنحه عد.تي تقت اتؤأ مئاي، ثصن ^٠٤^؛، همإف يكر ^-١ 
ممسا>_،لتوءٍ معدهمي •^١ ةتغ-ا ا/ج^؟ آُنآب ^؛-، ٤١١عئخ وءند.هم ؤثمف تكهزءًكثئؤ 

?وهإىسا^قآماهمنس 
•المسره 

علقوة أصحاب فإمحم ويعقوب، ؤإسحاق، إبراهم، وأنيياءتات عيالنا — الرسول أيبما — وادؤن — ٤ ه 
الدين،ق وبصثرة الطاعة، 

لحاصرة الآحرة الدار يكز جعالما فقد كريمة، وميرة عظيمة، بخاصة حصصنام إنا —٧٤— ٤٦
الأصفياءمن عندنا وإقهم يها. ودمقروهم إليها، التاسص ودعوا لها فعملوا عتها، يغفلون لا ىز؟هم 

لطاعتنا.واحترناهم لرسالتنا، اصطفيناهم الذين الخلصاء 

منمنهم كلأ  oj^٠^٠ ١١بآحسن الكفل، وذا والسع، لمم\ءيل، عبادنا: — الرسول أيها — واذكر —  ٤٨
والأوصاف.الأحوال أكمل يم واختار لنبوته، اف اختارهم الدين والأخبار الأنبياء 
وطاعتهاف تقوى لأهل ؤإف ولقومك• ~ الرسول أيها ~ لك وشرف ذآئر القرآن هدا — ٠ ١ — ٤٩

لهموأعد مفتوحة، بأبواب فيها ستقيلون لإئامتهم متدة حتامت، ق عندنا يقيمون إذ حنا، إليتا لصثرا 
التعدية.الشراب وأنولع التنوعة، الفواكه من يشتهون ما ويطلبون المزينة، الأراتلثج عل فيها يتكئون خالس 
ولالمحثرهم، يظنن لا أزواجهى، عف أبصارهن قاصرات المن، ق اؤيات متناء وعندهم -  ٥٢
سواهم.يثتلس 
فهوالقيامة، يوم ~ التقون الومتون أيها "" به وقبرون توعدون ما هو المتنؤع النعيم هذا ٥— ٤ — ٠٣

له.نفاذ ولا فيه، انقطاع لا لكم، رزصا 

٠٤



صصورة 

والأستنياطات؛الفوائد 

عاليهم.واكاء يكرهم لأنسات4 اش تكريم ~ ١ 
الدين.ق والمسمرة والطاعة، السادة ز بالقوة وعباده لأنساته افه منح ~ ٢ 

الدوام.عل واستحضارها للعبادة، منءاة عنها، الغفلة وعدم الآحرة، ذكر ٣" 
الأحرة•ل لهم أعد ما وبيان أملها، عل والثناء التقوى، فضل بيان ~ ٤ 
دائمنعتم وهو الأع؛ر،، به وثني الأنقى، تشتهيه بجا الومتين، اش وعباه• الآحرة نعيم ضع ~ ٠ 

والئؤع.العدد ز ، ١^١١جع ^، a^jال
الدين.ق •هم يقتدي مراة والصالحون الأنبياء — ٦ 

حمثثوصا3،ئئنز،آلمهاد'ِؤآمتداةكدطْ بمأؤحا ?ؤآجهم غينقزثام، ص ؤ
ؤأ'٠١٧أم محثاؤأ لأتم بء-م لأمتبما *^۴ مثثجم ج هندا اه" عيآ ث،ء وء١كرين أوأ 

ثتاث١تينث١سث0قاوتقاشئئمةظامئة 
عتيت؛راعث، أم سءثنجثا أءذادده-لم 'ؤ؟ سم ئ يهاب لامئ لنا ما ؤثالوا أو؟ ألت_ار ؤ، 

و؟انمحسلإقاثلممام©ه
.،ر الف

فلهموالفللم الكفر ق الحثّ التجاوزون الطغاة وأما ووصمه ذكؤْ نتق الذي هدا ~ ٠  ٦٠ْ ٥ 
مهادكأما جوانبهم حح من ءدا>ء_، فيشملهم فيها، يعدبون النار لهم أعدمت، فقي• ومصرخ مرجع ثر 

والفراش•الهاد فبني ب، يتقئون وفراش 
فليشربوه،النار أهل أجاد من اتل • JUوصل• الحرارة، شديد فياء شرا؟أم وأما ءنات1ّمُ هدا "" ٠٧

العذاب،.من ممرة أحرى وأنولع أصنافا د.قم 
خماعةهده فيقولون؛ بعضا بعضهم ؤيثتم بيتهم، يتخاصمون النار عل الشرك؛ن ثواري عند " ٥٩

يقاسونالنار فلهم بهم، مرحبا ولا أهلا لا الأحروزت فتقول معكم، وداحلة لكم، قائمة الأتبيع من كبيرة 
خثئ،ك،اةا.ساْا

عنالدنيا ي أصللتمونا لأنكم بكم؛ مرحبا لا أنتم بل التبوعيزت للهلاغين الأتبيع فيقول — ٦١•٦— 
الهدىعن الدنيا ي أصئا من ربنا فيا الاستقرار. دار فضى ومقرآ، ئسآقنا لنا النار صارمتح حتى الحق، 

النار.ز عذابه فضاعمه ااعال١يs، وأذحشا 
-i.T-
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الأششإءمن الدنيا ق نئدهم رجالا■قغا اكار و مسا لاترى ّالا ما اكوعون: الطغاة مآا"-،ا*-وةال 
عليهمتقع ولر لرئرقم، لكي النار، ق معنا أوأمم حطأ، كان حم واصتهزاؤنا لم تحقيرنا مل والأشرار؟ 
الأمار؟'

ئه.لايكح وام حق لبعض، وحديثربعضهم وحمامهم، اكار أهل حيال من مائمدم إل 
والأسشاطات:الفوايل 

الاحرة.ق أهاله جراء لبيان الكفروالفللم، ق الطغيان دم — ١ 
الأجسام.فملأعن الأملع، لاتطيقه يإ الدين يوم والمشركين الطغاة عياب ئثؤع ~ ٢ 

والأسرار.الخقاتق وكشف، والاعتبار، للعفق النار أمل بين والخيال الخمام من بجري صورئ كو' 'ؤ٣" 
غملين تى وهم ضلالهم، مس—، لأمم علميهم؛ العغ>اب يمضاعفة المتبوعين عل الأتبيع دعاء ٤~ 

والفجور.والعاصي الكفر 

وأحيار.أشرار الدنياإل للتاأسق وتمتيقهم المشركين، يطلانمهتقدايت، — ٥ 

وماوآمحمحء_( آلتمنو؛تي إإلآآثهآبيدأوار?و؟م، ؤتا و،إةا'أثأثتذر ئؤ 
وأاإنبج؛محديلإأإعأنبجشنؤن بذعنآ يثونأوُماكاثلآ ؤ؟ عظتم م،ذوءا ؤ؟ 

منجان ٢نةلإر إلاءاهش ?ؤآ ؤمحمق حقيهم آكلش؛كه مجد ?ؤآ ث>دن لمح» ئثمأ ثيتمئ ين 
?0؟يمأذكضئ 

،ر٠الف

أنافه عداب من وأنذركم لأحوقكم، إليكم افه من رسول أنا إنإ لقومالثحت ~ مخهد يا " *قل ~ ٦ "٦ ٦ ٠ 
هوواحد إله إلا والطاعة للعبادة تحق م إله هناك ليس أنه وأبلغكم وتكاJييكم، كفركم بسبب بكم؛ بجل 

وهوفيها، والمتصرف بينها، وما والأرض مواُت، الفهوماللث، وغلبه، ثيء كل قهر الذي وحده، اش 
مرضاته.إل وأناب منعباده، تاب مى لذنوب الثمار وانتقامه، ملكه ز العزيز 

غافلونعته أنتم والهداية، ^^ ١١عظيم حبر القران هدا إن لقومك،ت ~ محهد يا ~ قل — ^٨٦ ٦٧
به.تحملون ولا حيره، تعلمون لا مصرفون 

أ.ث-
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وحياأعلم لا ما ل اش تعليم لولا آدم، حلق شأن ي ماء الملأتكة باحمحام علم ل ليس ٧— ٠ — ٦ ٩ 
ودسه.شرعه لكم دقئأ اش، عياب لأئذركم ل؛ اض من 

حالقإل لهم• محوآ للملأتكة ربلن، قال ح؛ن آدم حلق قصة لقومك، ~ محمد يا — اذكر — —٧١٤٧
فاسجدواالخياة، فيه فذئن روحي، من فيه وسئت جتده، وأكماك حلقه، تئيت، فإذا محلض، من بشرأ 

وامتثالاف محناعه أجعون، كلهم الملائكة فجد عيادة، صجود لا تحية جود لقلقه، - ؤإعظامآ له، إكراما 
الكافرين.من افه علم ز وكان تكوآواستعلاء، الجود عن فامتخ إبليس، غير لأمره، 

والأساطاُت،:المواتي 

وعلاماته.بأدلته ١لتوحياJ تقرير — ١ 

لابملمالذي الملأالأعل، عن الخبر من بشواهده اش من وحٍآ به حاء ما وأف قو، محمد نبوة تقرير ~ ٢ 
•اف من بوحي إلا فه بجرى ما 

وذريته•لأدم إبليس عداوة إظهار ٣" 
حا.امف، نص عل وأذاها شنوها وبيان والحد، الكبر صفة ذم ٤— 
بوصؤحالخصوم عند وا-يجلج للشّثه، القرآن وعزض والأعداد، الأنداد بين الحوار تقرير — ْ 

البالغة.بالحجة ذلك! عل والند تامة، وصراحة 

-ثثرتئهءالأذآ ُع" مملأد< ئسكتق مدى -ثلثت تا سمشر،ءد ى ؤ
اوآبجءِآلدأن إق أعثبمآ ءثق، نإف اوآ ؛-، ة-ثج محاد طيرا'وأ' من 

هاد?ؤ؟ ١^٥٠^،آدنشمّ يآدثإمحامن'آلمثنيا?ؤآإكينهمُِو؟ ييآطنغ،إقينمحِيبممن 
نآلإ،أئ«.لآلأيى.'ه1ل،عآ-لس آثشت .'إلأ:بمادق•

إلائو ج^اإق يد،أثقةبثاث آئأ يترؤما ين عقي ما م، نيم بتلثا نبمتن منك، جتم 
ه^نتآْمبمدِ. دكتقش؛ن 
الم،ر٠

منفيه ونفخت، بيدي؟ فخلقته أكرمته، لقن الجود من م؛عالث، الذي ما إ؛ليست الله عذاءل_، — ٧٥

ريلمثج؟عل المتعاين التكوين من كنت، أم عليه، أستكبريت، روحي؟ 

٠.؛-
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منفمد مني، أدنى وهو منه، أفضل لأنش له؛ أسجد لر ربهت معارضا إبليس قال —٨٧— ٧٦
ملعوناطريدأ شربدآ حشرأ الخنة من فا-محرج عليه: افه قرئ الطين. من محر والنار طن، من وحلقته نار، 
القيامة.يوم إل داثا 

فأجابنورهم. من الخلق بث حين إل يكي ولا أحل، فأحز تُت، لربه: إبليس ئال، -٣٨- ٧٩
الأول.الممخة عند جيعآ الخلائق غومحت، حين العلوم الومته يوم إل الوحرين من فإنلث، طليه: اف 

منسعلثج وس ذريتك، ومن إبليس، يا منلث، جهنم لآْلأل الحق، إلا أهول، ولا مني، فالحق —٥٨- ٨٤
مداي؟وترلث. صلأللث،، نح بئى أجعين، آدم بتي 

ولاومدائنكم، دعوتكم عل حزاء ولا أجرأ منكم أطل-، لا الشركين: لهؤلاء — محمد يا — قل — ٨٦
ربي(.من إل يوحى ما أُح بل وافتراء،  u،»yشيئا؛؛أئكلس ولا ل، ليي ما أدعي 

دينهم،j{ يشعهم ما يه يتذكرون والإنس، الخن من جيعا للعالين تذكر إلا القرآن مدا ما -٨٨-  ٨٧
ينتصرحنن وصدفه القران هدا حير — المشركون أءأا — تعلمون وسوف دنيامم، ق أحوالهم يملح وما 

تردنجهم، الأسباب، عنكم وتتقطع العياب، عليكم يح وحين أفواحآ، فيه الماس ويدخل الإسلام، 
اليقين.عين وحقائقه أحباره 

والأستنياطاصالقوائاد 

إلاآدم، بمي مل، بآن عهدآ ه نفعل أخد فد إبليس بان متشلأ إخبار )٢٨-٣٨( الأيتين ل - ١ 
تعال.فه العيادة أخلمى من 

جنته.وأدخله ملائكته، له وأسجد بيده، أباه خلق حين للإنسان اض إكرام — ٢ 
وذريته.لأدم وحده ربه، لمعصية الخنة؛ من وطنيه إبليس عف اض عم، ٣— 

ؤيئربمم؛العصية،الحق، عن ؤثثوبمم الماس، لمل أحله، تأخير طلي، س إبليس غاية بيان - ٤ 
للإنسان.الشيطان عداوة تقلهر وءبمن.ا بالنار. مناءْ ليكونوا بالشبهاص لهم ويوسوس الشهوايتح، لهم ؤثزين 

الشياطين.إغواء من ١ل٠حلصذر، المومتين لعياله الله حمظ ٠— 

والمؤمنين.ورسوله، اف، عف واكقول، الكذب، إل الودي التكلم، دم ٦— 
قو.لرسوله اف وحي وأئه صدفه وظهور وخبره، نمصه س واكعلم بالقرآن المذكر ٧- 
سيعلمونبأمم المشركين اض ثوعد فقد وأهله، للإسلام والبشارة تقيئ، مإخبار )٨٨( الأية ق ٨— 

أفواجا.فه الناس ويدخل الإسلام، يغلي، حين وصدقه القرآن هدا خبر 

-٤
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الزول:مك؛ة.

القاصد:

وتأكيدها.التوحيد، عقيدة تقرير — ١ 

الكريم.القران بشأن التنويه ~ ٢ 

الشرممن.شته عل والرذ الشرك، عقيدة إبطال ٣- 

معه.ظلم لا بعدل كسبت، بجا نفى كل لتجزى ا-يامح؛ يوم والخزاء يالئال،، البعث إيايت، ~ ٤ 

غيره.معه يشرك أن لايصح مما وقمته، كونه ثظيم عل قدرته ز هث اف عثلمة بيان ٥— 

د._حأضآؤهفيهم

محثاادم إنآ٩جآإقاjشآلخص، 

هؤَكذثثق تقزى لأ ص محثمحكق،١٤ فيثامذه ثبمهز بمم آممت  ٤١نيئ آم إق 
ئثآقةسمكثة تكآأ تآ محاق محثلض  ١٤٧تخذ آن آه ة \033؟ ً=ئاث 

^^١٢١٤آلةا-اي عق أأًلإ، و1لمدمحر< ألكتوسم، ~تله 0؟ آلؤبمدآلثهتار 

التفر:

فقدوأحكامه، تديثرْ ق الحكيم وانتقامه، قورته ق العزيز اف هومن إبجا الكريم القرآن تنزيل ٢— — ١ 
وديتك.ءيادتاائ، له وأحيهس وحده، اطه فاعبد والعد.د،، يالحق يأمر القرآن هدا ~ محمد يا ~ إليك أنزلنا 

منوانحدوا عيره اطه ْع أشركوا الدين فأما وحده. فه الشرلث. من والسالة الكاملة التامة اله؛اعة فإن ٣— 
عندهوئزهعنا منه، ودقثيتا اممه، عند لنا لتشئخ إلا افه ْع الأفة تلك نعيد ما محتج؛ن: وقالوا أولياء دونه 

فثطلشغيره، معه يشنك بأن يرخى لا وافه وحده ض والشفاعة العيادة لأي القولة؛ ببده كفروا فقد منزلة، 

الأته.ور،باياته جحود افه، عل هوكدامح—، مى دينه إل للهداية ٠^^، لا النه إة الشبهة• تللث، 

-،.V



النمصور؛ 

أنعن ويميس ئترْ يريد. مى واصطس يشاء، ما محلوقاته من لأختار وس يتخد أن اف أراد لو ~ ٤ 
ثيءفكل بقدنته، لخره القهار وهو يولد، ولر يئن م الذي الصمد الفرد الأحد الواحد فإله ولد، له يكون 

له.ذليل خاضع 

ييدهبربالليل، بجيء يشاء، كيم، فيهإ يتصرف بالحق، فيهيأ وما والأرُض موات الالله حلق، ْ~ 
قيامإل( قلكه؛انتذلام 3، منها كل بجرى والقمر، الثمي يدلل باللتل، لتدب بالنهار، ديجياء بالنهار، 
هْحنقه عل وأنعم الأذع١ل،، هده فعل الذي اف إ0 الناس• ومصالح العباد مناغ بن.رائ، تتحقق السامة، 

عبادء.لدنوب، العمار حلقه، عل هوالعزيز وسحرها، فآوجدها ا.لخلوقامت،، 

والأسياطال،:الفوائد 

محمد.٠رسولتا نبوة ؤإثيات التوحيد، تقرير ~ ١ 

حميد.حكيم من تنزيل وأثه الكريم، القرآن مصدر بيان - ٢ 
اص.١لإخلأصركناكلاءةالأ٣ّ- 

زلفى،اش عند شفعاء أشركوا ثى يريدون بآمم شركهم، 3، المشركتن ّجهة بطلان ٤~ 
وإذنه.افه برضا والشفاعة ض، فالعبادة 

أحدّكفوآ له يكن ولر يولد، وم يلن• لر الذي الأحد فهوالواحد الولد، عن افه تنزيه ~ ْ 
والنعمة.والحكمة القدرة تدليلاعل خالق، بط والتصرف الخلق عل الله قدرة إثبات ~ ٦ 

القهار.العزيز عل وكلهاأدلة ار، المومحددة الأجل، مقدرة والأفلاك الكون حركة ٧— 
منثانية كل 3، تفقد فالثمى والقمر، الثمى من كل فناء حتمية العلمية اردراٌا'تا تثبت، ٨" 

دورانأاصرعة من تفقئ الأرضي أن ثبت، وقد كتلتها. من حلن مليون  ٤١٦مايعادل، ءلاةةc هيثة عمؤرها)عل 

سرعة3؛ التقمى وهذا الزمان، من قرن كل 3، اكانية س الألف، من الواحد بحوال يقدر ما محورها حول، 

ممامحوره حول، القمر دوران مرمة 3( مهلرد تزايد إل يودى — خالته عل "■ محورها حول، الأرصى دوران 
التباعدهدا أن الفاللئه عابء ؤيمدر ّؤتة. كل ق سنتيمترات ثلاثة الأرضي؛معدل، عن التياعي. إل ينءفعه 

جاذبيةنهياق إل له الأرض أصر نطاق س اللحظات من لحفلة ق حتإ يجرجه صوف للقمر اكورمحي 
شهأو عكورة)كرة أب الأرصى مت الخابتة الحقاتق ومي الحتمية. مايته ذللته 3، لتكون فتبتلعه الشمس 

اد،ا»ياسي; )آياتالإءجاز ١ انحناء أدنى بغير مطعحة يراها الإنسان فإن أبعادها لضخامة نفلرآ ولكن كرة(، 
٢(.٤  i-Y■)١ ^ OAAOUOص اتجار، زغلول للدمحور الكريم الغران 

-٤٠٨٠



النصسوئ؟ 

1<ق1قؤلم أرؤج قمته محأننل رمحتجها تنيا جمد قم محبني<ثخؤ حؤ 
هزإك ثة نصر أس ئسئكش ٌجج==ظب-ظ\بنأزتيلإت1يق ثظؤن 

تؤمتجبمة دقتؤثإ1 همإن أومحز لعثاده تصئ محلا عيئء آس يكن ةك/ئ\ إن ٥؟ قنممحف قأق 
ثاُقاعينل مثئنةإقةُ ؤمجئجدثاَ،ثمم نتوثأءظ؛إ ثقؤ قرإق ديرمحاؤئأؤقرقمى محلا 

تدعزأيممُمتةثثة  ٩٢ص'الإتنمحئثاج.ساإمح 
^بقآًًثلأآقار عنّبمبحءهلتة؛تةثهي!لتح، منثلد^ثزهآد١دامجل إلتمح 

المسهر.

ذكرأأنولع ئانة الأنعام من لكم وحلل زوجه، منه وحلى آدم، من الناس" أبما ~ ربكم حلقكم ٦" 
بعدومرحله ثلور، طورآبعد أمهاتكم يهلون ل محلقكم أنه كا والعز، والضأن، والمر، الإبل، من ت وأنش 

jالمخلوقات لتلك الخالق ذلكم المشمة. وشة الرحم، وظلئة ايهلن، ئلتة ثلاث،: ظال،ات ز أخرى، 
ئئدلونفكيف، للعيادة، وحده المستحق بالألوهية، والموحد المتمد؛اللك،، ربكم افه هو الظيات. تللث، 
حلقه؟من غيره عيادة إل وتنصرفون عبادته، عن 

بحاجةيس عنكم، عش فإنه ولايكتيه، ولابرسله يه فلاتؤمنوا بربكم، الناس" أيأا " تكفروا إن ٧" 
محذرهمبل به، يأمرهم ولا الكفر، لعباده يرضى لا واض يديه، ب؛ن والضعفاء إيه، الفقراء أنتم بل ءلتكم، 

كسبت،ب،ا نقص كل محنى بل أخرى، نفس إثم نفس ولانحمل عليهم، سكرنعجه لهم يرغى ؤإن،ا منه، 
بأسرارمهوعليم عيه، ومحامحبكم عليكم، أحصاه الذي بعملكم ءيخيرّكم ومصثركم، مرجعكم افه إل 

الصدور.نخفى وما التفومحى، 

افأجاب إذا ثم ورحاه، ودعاه به فاستغاث ربه، تدثر ومرض، وشدة بلاء اذ الإنأصاب ؤإذا ٨" 
الاحرينليصل عيره؛ معه وأشرك. منه، وثئمه ربه، دعاءْ نسى، نعمه، علميه وأمحغ وكشفاصره، دعوته، 

إلالوفذ س قليلا بكفرك ممثع مثوعدأ: مهث.حأ — محمي. يا — له فقل ديته، م، ويصدهم باممص، الإيان عن 
فيها.الخالدين بما، العد؛ين النار أصحاب س وصلأللث، بكفرك فإثلث، فتموت، أحللث، يأق حع، 

-،•٩-



الزمرصورة 

والأستناطات:القوايل 

اللحق•ز كا الرحم، ي الإنسان خلق صورة ينظرت ١" 

الرزق.وئثؤع حلقه، بأطوار ءالي4 اف بيُن*ا ان الإنتذكتر ٢" 
أنوحد ه ثثث يلثتسم، ؤ، ؤ يال: لقوله الطي الضر ٠٠الخثال: جيل محمد الا-كتور قال ٣- 
سبوقد نموه يعيق فالموء العصي، جهازه حاصه الرحم داخل ا-إكين نمو ق كسمرآ أثرآ للقللمة 
صورةويتظرت الولادة*. ميل إلا تحع ولا أيضا مغلقة ا-بمت؛ن أجفان تكون لدلك العين، شبكية إتلاف 

الملحقق ك،ا الثلاث، الذلالاُت، 

إليه.الخلق وافتقار حلقه، عن تعال افه غنى بيان ~ ٤ 

حلقه.بين حكمه ز القيامة، يوم النه ءل.ل، لثٍارت، — ٥ 

وعلانيتها؟مرما وباطنها، ظاهرها وأفعالهم، أحوالهم ز حلمه اض علم إحاطة — ٦ 
لقلبهل الإنسان ية نقيكثف ؛ها الرخاء، ق عنه وإعراضه الشدة، ق ربه الإنسان معرفة بيان ٧— 
حالأته.من ممر ق ثياته وعدم ودعيرْ، 

يتدؤرفإيه ومرض، وشدة بلاء أصابه إذا الكافر الإنسان حال عن مممتقيؤ إخبار )٨( الأية ق ٨— 
معهوأثرك لربه، حءاءْ ني نعمه، ومنحه صزه، عنه وكشف، أجابه، إذا ثم ويإعوْ، به ويستغيث، ربه، 

وطاعته.بافه الإيإن عن غيره لمل غيره؛ 



الرصسورة 

آمحثدمى هل ئل تغو؛ تخمث وييمإ محير'آ'لآ':حرْ ؤدايثا ساحث١ أض ءائآء هوقنت س آؤ 
يثذنيهلإ آمؤأ ءامنؤأ أدنبمن يتماد هز  ٢٥?ألأؤب ؤئنإ تثدؤز إقا ثوم0 لا ؤأق؛ن تغمك 

0؟ْلاؤآ١^^يممه-صامآ ترث اقا ثط أةَثهسهص صبإق 
عثتيث،نؤ،ثفاق،إن 0؟مو<لؤآ ممؤث آئد 0؟محأبثقلآد<آغئ< ١^؛^ محلتاة آهتدآثت يتم،آي، 

حسئؤأ٢^-؛؛؛، للئنيم؛؛وئ، إة دؤبجءئق تن جة،ووإ0إاثئم ييك،?و^ُ لد' ض،آمحمحدكإتا ىني?ج؟ ،اا جبت 
مبمر،ءنيممح؛نج،ءمءللئمحهأفار 0؟ آليثق ^^^، يحق، آلا لأنيتإم؛آلإته آنمم 

هآقءيهءءوٍاده»ينمادءايمؤن بممف يبتن ءلا-ل 
اَأالتضؤ

لريهالصلاة ل الليل ساعات يققي له، مملح لريه، هوعابد مى أم حبمر، بكفره التمع الكافر أهذا — ٩ 
والدينالحق، يعلمون الدين ينتوي هل يامحمد قل ريه؟ رحمة ويأمل الاحرة، ءدا'ء، عناق له، والجود 

شيئا؟يعلمون لا 

الهوىس لمة الالعقول أصحاب، الحقائق، ، ؤيعرفا،لواعظ، يتدؤر انط يستوون• لا قطعا إ"ءم 
والشبهات.

واحتناب،يهيامته، ربكم اتقوا برسوله; الصدمن بربم، لعيالي — اض رسول يا ~ قل ~ ١ ٠ 
الاحرةق حنة لهم الناغ، الصالح والعمل والهياعة بالعبادة الدنيا هده ق أحنوا للدين فان معصيته، 

إلفيها فهاجروا واسعة، اش أرض ؤإن ذلك. وضر ورزق ونمر صحة س الدنيا حنة مع الحنة، وهي 

بغبمرالأجرة ق صرهم ئواب، بمطون الصابرين أن واعلموا دينكم، وئقيمون ربكم، تعبدون حيث 
ووفرة.كثرة حاب، 

سواه،دون وحده له العيادة ياحلاص تبعني ومي أمرق الله إ0 للناس; ~ محمد يا ~ مل ~  ١٣—١ ١ 
أمتي.س أسلم مث أدو أكون أن وأمرم، 

عذابهعبادته ل والإخلاص طاعته س به أمرق محا ربي( عصيت إن أحاف إن( محمد; يا للناس وقل 
وأهواله.بأحداثه ^٠٢ ٥٠١١اليوم ذللث، القيامة، يوم 

وطاعتي.عجائبي( ق له ■محلصا له، مريالئ، لا وحده افه أعيد أني محمد; يا لهم ومحل ~ ١ ~ْ ١ ٤ 
يقزيفلن والخلومات، والأصنام الأوثان س النه دون س ستتم ما ~ المشركون أبما ~ أنتم ف١ءثلوا 

القيامة؛هايوم وأهليهم أنفسهم خروا الدين هم حقا الخاسرين إف لهم; ومحل يفركم، ز سبا، ذللث، 

-i



النمسدد؛ 

يعدملارج إذ الواضح، الع، هوالخسران القيامة يوم وأهليهم أنمهم الشركن حنران إل أشركواباض. 
أيا.

كهيئةفوقهم من ايار من ؤخ نعشاهم حث عفليم ءذاُ—< القيامة يوم لهم الخاسرون أولثلث، — ١ ٦ 
يهاض لخوف التقوس يه ترتعد يإ الوصوف العذاب هذا كيلك. أحرى ئْني نحتهم من عليهم، الغلل 

العيابمن ثنلئوا حتى معاصي؛ واجتناب أوامري، يامتثال، اتقوبير عيالي فيا منه. و'؛تن.رهم عياله، 
والعقاب.

والأٌساطاصالفوايد 

اكاسءوصد اف عند غيرهم عل العلم أهل تفضيل - ١ 
العايث.العاصي عل العائد القانت، تفضيل — ٢ 

الأذى.عل والخم التقوى يجوب ٣- 
الإخلاص؟وتأكيد التوحيد، تقرير ~ ٤ 

فمعوصة,الدنيا حارة أما بعده، رح لا حنث الأحرة، هوحسران الكامل الخسران ~ ٠ 
حي.قل—، صاحثج كل عنيفذ ألوانه، وئتؤع الأحرة ^اب مدة ٦— 
الأحرى.الحياة ق النجاة وسيلة التقوى ٧— 

متمنوو<آكزدآؤ;أوا وقزهتاد وآظج'إقآشمألإئئ بمتدؤما أن أتكنؤث ؤتآقم؛,آجمثثأ 
عثوَظمثآفسحى آلأنتف ؤخأ حز ؤأمحشك آمه هيئتهم أؤكلث،آفيي، لنس-نهأ مشعؤن 

منمحٍيى يي؟ ■مف مهها مح، مف ثم نثيم آقؤإ آؤئ ت؛في أأو^ر ألنار ي من ثممق آفانث، آJتث١ب 
تآيئكث.بجغأ0 ^لأمحنتأسلأ.مم،آمحاكات 

؛,لذكتؤ( قز ثطتكت] ئنث يهيج ثم أنزثث, محئلئا دنعئي1دءرنعا ؤحأ'لأرءفي 
أ0"4محَمح.لأو4أ'لأبى 

،ر١المأس؛

 V ١ A~ وحده،بعبادته إليه وأنابوا اض إل وتابوا اض، غير وعيادة الشيهيان، طاعة اجتنبوا والذين ~ ١

بالرصوانالأحرة وق الحسن، والثناء والهار.اية بالتوفيق الا.نيا الحياة ق البشرى لهم له، الدين وإخلاص 
ذللث،وأحن وأحنه، أرشده فيتبعون القول،، يتمعون الذين عبادي — محمد يا — فبشر الحنان• ونعيم 

-٤



الرمّدد؛ 

لأحسنفهداهم والمداد، والهدى للرشاد اش وئقهم الذين هم أولثك رسوله وكلام اش، كلام 
القؤيمة.المليمه العقول أصحاب فهم والأعإل، والأخلاق الأهوال 

اكار،من سقيه فلن ريه، بايات وكفره صاده س_، العياب؛ كلمة عليه وجتئ أفتى — ٢ ٠ — ١ ٩ 

•لفه الهلاك ارتخى إل بموول، ولاعته بوكيل، عليه فالت، 

ريفوق؛عض(، بمضها بية غرف ابنة ل لهم — عبادته ؤإخلاص بطاعته — رببمم اتقوا الذين، لكن، 
•اليعاد محلف لا اف فإة قهلعا، تحمقآ .آ وءادالشن عياده وؤءاو.ها اف، ألحوط الأمار، محتها من 

ومياهاتابعة، عيونا وجعله الأرض، ق فأدخله ماء الماء من أنزل اش أن — محمد يا — تر ألر — ٢ ١ 

اللويءأصفر فتراه ونضارته، خضرته بعل• ييبس ثم وألوانه، أنواعه محتلفآ زرعا الماء حدا ؛مج ثم جالية، 
الملميمة.الحكيمة العقول لأصحاب وذكرى نمتره والأؤلوار الأحوال هده ؤ، إن متكرأ. -تمهنامآ محمله نم 

والاسباطات:الفوائد 

الأرباب.رب عثر عيادة وترك وأناب، تاب ثذ لاض بشارة ~ ١ 

ذلك،دون U وتنك والأمال، الأهوال ؤ، الأحسن وأتباع واكاؤلل، الحث، بمح، التمييز فضيلة ٢- 
الصواب.والأهرأمن منالباهلل، لمعرفةالحؤر وثترفالقلروالاستدلال؛ 

الاس.من أحد من هدايته لايمكن، النار له ؤحتث< من ٣— 

وسوعه.الحنة نعيم إثبات ~ ٤ 
هومما والبعث، الإماتة ونر والإحياء، الخلي، j، اف قدرة مثياهر من أبهم تراه بإ الاس ندكثر — ٠ 
العبادة.واستحقاق الألوهية، وئهمد القدرة، كيال عل دليل 

فالميلكاالميلكا، هي اكحهلم خماتص ولجا الشات ؤ، تترسم، عناصر أهم أن العيإء لاحقي ٦— 
أماكن،ق وتترب الزجاج، مكونات وهي ( phytolith)حجرية بلورات صور ؤ، النبات ؤ، تتوافر 
في،أعل وتكون والدرة والقمح الثعثر مقل الواحدة الفلقة ذوات نباتات خصوصا النيات بأوراق محددة 
.Dry matterالخافة الادْ من، ./■ ١ • من أكثر إؤج المة تصل حيث، اناء توافر حالة 

.٤١٣.



الرمسورة 

آسبم تن هئومم لأمنسيؤ ميل يهء ضوتن عك محهو هتم ثنلإحآسصنل» أؤ 
١^؛)؛،دمثعؤظيرد ثئايآ ثلتيتاقئشها .آثنس زل بين.رآثم صم ق أؤكلى 

هتآءمن هء تبمي-ى آس هدى ذللث دُآس -يفيدهم ين م يقثم بمثؤيى 
 ،i0\لxومل-دانوهمل يؤمآلممي ينشبؤيههءسؤءالعذاب أفمن هاد من لدر هما ؤمنيخز

أو؟لأ،*،0 -ثتق يى آلثد١ب هأةلم ثيهم آمحزين أأهَةثب قةسو0 مآَقم دمحمأ 
40تنون محآصاثصَسئ 

الممبرت

ربه،من نور عل فهو به، دالإيان له والانقياد الإسلام بقبول فسعد صدره، اطه وئح أفتى " ٢٢
ذكرعن وأعرصسث، هلوببمم، مسئ، للذين وهلاك فؤيل لاتنتوون. كدللث،؟ ليس كنى أمره، من وبصيرة 

الحق.عن بين ضلال ق فهم اض، 
متشابهاأنزله اض، كلام لأنه ايديث،؛ هوأحسن الذي العفليم، القران هذا أنزل هوالذي ه، افه " ٢٣

منتقشم والبينايتج، والخحح والأحكام، القصهس فيه يعاد اختلافه، وعدم لففله وق وإحكامه، ته حل 
إقدملوبمم جلودهم ئيئ ثم ووعيد، ترهيب من فيه با تآيرأ رحم؛ بجافون الذين جلود وتضطرب م،اعه 

ييذايهدي واش نمائه. اف من ساية واس'كئ التأئر ذلك، وترغييه. وعد من قيه اسنمثارآ؛،ا اش، ذكر 
هادمن له فيا وجاده، القرآن؛،كمره تبمدا الإبجان عن اف يقلله ومي حلقه، من يشاء مى العفليم القرآن 
للحق.ويوفقه للدين، حديه 

أمحثر وضلاله، لكفره بوجهه، إلا النار يتقي أن يستطح فلا يداه، مغلوله النار ق يلمى أفتى " ٢٤
قتكون كنتم ما وبال ذوقوا للظاين؛ يومئذ وقيل ماه؟ إل وهداه وئقه اة لأن الخة؛ ز يتهم من 

والأءام.العاصي من الدنيا 
يشعرونلا حيث، من اس.ادء، فجاءهم رمحلهم، محمد" يا هوملث،" مل من الذين ٢—كد.ب —٦ ٠٢ 

لوكانواالاخرة. ق وأشد أثى طا؛ا لهم وأعئّ الدنيا، ق والهوان الءذ.ات، المكان.؛ة الأمم اض فأذاق يمجيثه، 
واعتيروا.لايعظوا، وتكن.سهم كفرهم م، بهم حل ما أن يعلمون 

-٤١٤-





الرمسورة 

والأ.ساظت:الفوائد 

والإفهام.للهداة الأمثال صرب أهمية — ١ 
واطممحانشن ق وا،لومن واضطراب، وثاث٠ حبمرة ق قالشرلئن له، والوحي بريه، المشرك مثل بيان ٢— 

بال.وراحة 

الموت.ذائقة نقس كل وأن حي، كل فهومصر الويتؤ، حقيقة تقرير ٣" 
همفي،ا والعدل بالحق الناس بين محكم اف وأن البشر، القيامة؛؛ن يوم واكحاكم اكمحاصم إثبات ~ ٤ 

ومتنازعون.محلفون فيه 

الباف؛وكال المعاق، بجال الكريم القرأن عل المحاء ٠- 

مثنىجهثر ق أقس إل-بماءهُ ألتيّدق وةق>_، آشء عق يكذب بمن آطلم س ئؤ 
S0J؛o^a  و؟قمكادثةَئىظإأئثعثيك وبمتو.يىحء التبمدي وأكىجاء رعأ?
أيمص ثممحا آوى آثزأ م ِهقفقمح 0؟ ءآصن ذ;لأث ثيأ عث 

0ءمحهىطاي\/ظون 
إعزيذِىآسي آبمى محل بن لُّ ٌا آثء بهي ثمن ؛0؟ لمحن فما آسي وْنبخ—يل 

تدعؤنمنما أهتءبممِ هز آممه لمول>كت> وآربجتر( -متوزب، ونيثمألتهرتىحأهم،آلتّ?0؟ آثمام 
^^؛ت>سٍ؛كدت،ةتايث^قتثشت،خىءآورإدتييرح-مؤ آقع أراق.,يى دونآشإذ 

عثملإؤ نكي==ظب عق آعثانا ينعومِ هل ?0 ثؤْتظل عقه آثئ 
?جآهومحلخهسلث،لهم بم>ه ثدشك> هسثف 

الشثرت

ظلءأأكثر أحد ولا منهم، ظنا أكثر أحد لا ديوبمتحهم■ الله، عل بمكدبون الذين عف تعال افه يئكر " ٣٢
المكد؛؛ن؟لهؤلاء تقث م جهنم ق أليس العثليم، بالقرآن كدب ءس 

وهوتوحيده س به اف، أمر الذي بالحي حاء والذي والمومت؛زت ه الّم، تّال اشّ بملح 
يتمنونما لهم حما، التقون هم العالية الدرجات أصحاب أوكك ثقه، واثبعوا صدقوه والذين التحي.، 

تعالافه ليغفر وأفعالهم، بأقوالهم أحنوا الذين جزاء العال المقام ذلك الحنة• ل رثم عند 
يعملون.كانوا ما بأفضل الدنيا ل عيادمم عف بالخنة ؤيثيبهم 

-i



الذمررئ 

منورسوله عبده يكاف اف أليس الشركزت كيد من له حافظ قوبائه ومحوله تعال افه تثر —٧٣— ٣٦
منله ما الحؤ عن اف بميله وتى وفرمحامم. بأصنامهم — الرصول آهبما — المشركون وكئونم، مكرهم؟ 

ذيملكوته، ق بعزيز اممه ألمي الحم،• عن محل من له ما الحمح، طريتم، إل افه مدم وش دمعتن، مرشد 

المجرمنإ؟من انتقام 
المعالموامت، هانْ أبيع ض ت المشركين، من هومالث، — الرسول اتبما — محألتر إن وئإ — ٤ * — ٣٨

هلبشدة، اه أرادل إن اتنه، غير من تعيدون عئا أحاثرومحءا لهم• قل الله. ت سيقولون همما الع؟ والأرصين 
كافيتي،صيحاته اف لجم. قل ٌيه؟ ء-؛عه أن تسمملح مل بخير أرادبي( أو ذلك؟ عر تكشف، أن تسمملع 

ري(أمربي( ما عل عامل \لي علها، أنتم التي، حالتكم عل اعنلموا لهم: قل التوثلون. يعتمد وحدْ عليه 
اللائم.افار عذابج ومحييه يدله، عدابء يأتيه الذي من تعلمون فوف، صيحانه، 

والأساطاصالفرائد 

قو.رسوله ومل افه عي، الكدم، تحريم ~ ١ 
والعمل.القول ق المدق، وجوب - ٢ 

الذيغير الممدق، لأي به؛ صدق، والذي تقديرْ: ؤ، محدوفموصول صلة ه وبمت_ثيىحء ؤ حلة ٣— 
ق،.لهد يا حاء 

بتمييزهمللعناية الإثارة ياصم وجيء الوصول. اسم عنه حثر ه همآلثنقويتت> ؤؤل~ائ، جلة ~ ٤ 
محن•أكمل( 

محله.أن أحديقدر فلا افه ثيده فمي قك، افه بيد الهداية بأف متقبئ إحبار )٧٣( الأية ؤ( ْ~ 
حمايةاضماللرّولهةؤ.٦- 

قو.رسوله وأعداء أعيانه، من تعال؛انتقامه اطه مديد ٧" 

 "٨ ،j ه ؤ،ثل، ه بحرف■جي،ء )٨٣، الأية ،j ،تأكيداأيضا؛ الإنكاري للاستفهام وهي الشرط، جواب
التحقيق.إفادة من ه ثل مازؤ ْع ١لاصقهام همزة أقادته لما 

١لaلارق،.يأي ك،ا يفاحثهم بأثه مشعر الإتياف لأف الخزتم،؛ العياب، إل ؤثفي-ده فعل أسند ٩" 
وهوعذابهمعهم، والإقامة مشعئ؛الملازمة الحلول لأن القيم؛ العذاب، إل ^ ومحل ؤ معل إسناد وكذللث، 
الحلول.

٤١٧-





الرمسورت 

.وحدْ فم الثماعان - ٠ 

ىنثاؤق4 هذؤهن أنق ن\ص■ شبم,آلش فاطنآلكثؤ؛توأص \مأ يفؤ 
ثلئ'علأسءأبجءينمحث .

ءءىس1يوإ ٧٠ستكا>ت، لم ؤثدا •؛يديثجؤن؛'^^٢ هءفآ لم ما أسي تنخ ثم ودا آكينمه يؤم آمحناب 
تتاماث<لقث1صزدعايا"؛رإدا-»ئكهنثة ?^٢^١ اإمءمم-ؤءئ ^^؛ ٧٠يهم ؤبماق 

محيني^ام1آتيءأمأ
تتاستكا>ق< مههبثم متولإء ين ء؛كياخلدتنإ ماَكقؤ ثأصاثبمرثتئات ?٠ كامأةذتغو0 

إهملإيك.ه
•الصء%ر 

الخلوقاتعن غاب ءال٦بءا السح، والأرص؛ن المح الموامت، مٍدع أم، يااطه ت آقبماالرسول قل — ٤ ٦ 
الدين.أمر من فيه عنتلفون كانوا نيا العباد ب؛ن نحكم أنث، يشاهدونه، وما 

كنوزمن الأرض ي ما كل لهم أف لو التحمق: وعقابه الكفر مثن من تعال اطه تجدد -٨٤-  ٤٧
أنو١٤من حسد لهم وثكئف، منهم، ثمل ما القيامة، يوم العذاب شدة من به ليفتدوا عليه؛ نيادة وصنمه 
العذابحم وأحاط ارتكبوما، الم ا-بمرائم جزاء القيامة يوم لهم وظهر يوئمونه• يكونوا ب الذي العذاب 

برسولهم.سخريتهم عل عقابا 

هذاأعفتط إث،ا قال: الكرب صه كشفنا إذا ثم بما، مستغيئا دعانا اف؛ؤس الإنأصاب فإذا - ٥ ١ - ٤ ٩ 
منليطن تعال، اطه من امحار هو بل يظنن ما الأمر ولمن ذللث،• متحق ام الذ من علم ض امج 

الكد؛؛تالأمم هذه مقالتهم تال قد اختبار، امج ذللته أف يعلمون لا أكم.همم دلكي يكم.ْ، ءس يثك/,ْ 
صررفأصاحم الزاتل، الدنيا منيع من يمجوى ما؛١^١ العقاب أتاهم من عنهم يغن فلم المايقة، 

أيضاسيصيبهم - الرسول اثبما - هوملث، من بالكفر أشهم ظلموا والذين ادتمموها،• ام جراتمهم 
اط4.عقاب من بئئلت،ن هم وما كابقيهم، العقاب 

الرزقآئث. فليس آخرين؟ عل لمش قوم، عل الرزق يوئع الد أف المشركون هؤلاء يعلم أول( - ٠ ٢ 
لقومساطعه لدلأتل العظيم الأمر نرلث١ ل إف وامندراج. اختبار هو وإد،ا صاحبه، حال صلاح عل دليلا 

هو.ورسوله باق موم؛غ، 
-٤١٩-



الرصصورة 

والأسشاطات:الفوائد 

غيأ.له واللجوم الوعاء، كيفية هئق اف* بمثم ا~ 
ق.٧ بيتنا، يقول: أن دون ءؤتيرةبمثايقه قوله: ق الظاهر الأصم إل الإص،ار عن العدول ٢- 

ءذتلم؛ن.كل بين والخكم هذه، قضيتهم ق بينهم الحكم فيشمل مضاف؛ ثخ لأن، العموم؛ من ه ؤبجثاؤث 
إليه.واكضممع وذلك؛اJءائه والماتب، الكرب اشتداد صد افه إل اللجوء وجوب ٣- 
لاتعلونوهم ومكامم، زمامم اختلاف عل جرائمهم، عل الكافرينوالغلال؛ن معاب النه ستة ٤~ 

ولاثنحزونه.افه، 

يقروا•ئم قيتوا، الذين ومن ظلموا، الذين عانة من الوعظة أظ يشغي ~ ٥ 

جيظ'إةمح>إثآفثئغ.رآثمم، أمسّهتملأآسرءوإعق افيو< يت؛تابئ ن، مؤ 
ثُثم آلدد١ب، مي، ثن لق» محأنلثؤأ 'ئنألن'لإئأض2لم'وا' 

وأنثتِيتنته آلمداب مزريمح=ظلم من رن،==ظم من تآأئتي<إوقم ؤآقيصأثصتن و؟ 
أألأ^^أُآولمنآلت|ثامان وإريكتت< انته جنب ؤا ماهنطمتا عك ثٌرقثا نمس تقؤل أن ذثعرييح^^> 

زلوأيكث■ آلمداب د-رى حيق وسوو، آلننقثبمتمن لخ؛كنت هدني آممة لوأرنث\ دمول< 
ؤمحتو\^zلأقتsةنت جا ءلي-وا -بماءيلف، قد نق ?ؤ^؛' آلعلحسنإن من هأَؤرثث حقثة 

كأثيتى منندةج ؤيممهم آلله آؤمكث>َةد؛وأعق ئتى آكيثنؤ أورنبجم يبمى 
هت؛وإلا آلقزئ يتثّهلم لا آقمأ آف,؛ي آثه وأتي<  ٢٥لاثذيى تثنى جهقنر 

عنزص.^
النزول•مسي، ه~ —٤ ٥٣

فأئواوأكثروا، ورثوا وأكثروا، قتلوا قد كانوا الشرك أهل من ناصا أن ءثهءات اطه رصي عباس ابن عن 
الؤآقذين ؤ فنزل: كمارة. عمالنا أولما لوتحرنا لحثن، -ءواليه وتالتقول الدي إن محمدآقوفقالوا: 

^٥)،ونزل: [ ٦٨]الفرقان:همآنيصإمحللأإلؤةُمحمييىه 
الضر،كتاب — ٤٨١•يرقم ٤ ١ ١ A/ البخاري )صحح ه. آثه تحمي من أنمهيرلاثقنعلؤأ عك أسمفؤأ اةن؛و، يثوبامحئ 

بميم.اقد(.الإسلام كون باب الإيان، كتاب - ١ ٢ ٢ برقم ١  ١٣/ ١ سلم وصحح الزم، رر؛ 

-٤



الرصسورة 

فبشيئا، منه يقابل افه وما توبة لفتتن ما نقول كنا ةالت عئهط افه رصي عمر همن عمر بن افّ عبد همن 

إزآثثآثي تنؤ لاُثنثلؤإين آمسهتم أتمفؤأعك آلاعق ينؤثادئ ئل ؤ ت فتهم أنزل اللينة ه اش رسول قدم 
ثمبعثرى، همل فجاك فكتيتها عمرت قال بعدها الي والأتان ^يثأإى'ُهوآئوتجأنيحيمه تثفرآلومد_، 

أقاموقد الهاجرين، من وأصحابه الهجرة ل له اف يأذن أن ينتظر قوبمكة اف رسول أقام نم الدينة، طنت، 
معه.قوفيخمج اف لرسول يودى أن ينتظر ه أبوبكر 

برثما/يا*ا-ا،>*ا )الخاد؛ j اص-ي الضاء وأخرجه ( ٤٣٠آ/)ايتدرك الدعم وراث وصحص الخاكم )أخرجه 
(.٥٧٢*ا/ )الإصابة صحح ثر يالصحابة مماب ي الكن ابن حجرإل وعزاءالحافثدابن ٢(، ١ ٤ ٢— ١ ٢ 

•\ر الف

منمقامه قام وتى ~ الرسول أبما ~ قل ورحمته• كرمه بثعة الذنبين، الرفين! عباده تعال افه يبمر 
كلها،١^^'-.، يغفر صجحانه إيه عة. الوامحافه رحمة من ثيئوا لا العاصي- من أكثروا الذين لمبادئ الدعاة 

والطاعة،بالتوبة ربكم إل — انماد أثبا — وأقبلوا ، ٢٠٦٠الرحيم ارتاس؛ن، عباده لذنوب، الغفور هو حما إيه 
افه.دون من أحد ينصركم لا م العقاب،، بكم ينزل أن قيل من ؛إحلاصى له وأدعنوا 
والعملالكريم، القرآن وهو ربكم من إليكم أنزل ما أفضل ~ العباد  ١٦٠١— واقنعوا —٦٥— ٥٥

قأنزمئ، التي النفوس بعضي تقول لثلأ عته؛ غافلون وأنتم العذاب، يفجآكم أن قبل من ؛أحكامه، 
الدنيا.ى افه بدين الساحرين لن كنت، ولرٍا افه، حؤ ل العاصي ارتكابي! همل ندامتي يا ١^■^^ 

منلكشت، الإسلام؛ إل مدان تعال اممه أن لو الذنوب،: فٍ، الرقة النفي _، تقول أو به-بمه- 
الدنيا،الماة إل رجعة ل ليت، العقاب،: رؤية وقت، تقول أو نواهيه• واجتناب، أوامره، فه؛هلاءة التقين، 

،١٦٠ف،قث.بتح قطعا، والرئية السموعة آياي جاءتلث، قد بل وأفعالهم. بأقوالهم أحنوا الن-ين من فيها فأضن 
تعال.بافه الكدّ؛ين، من وكشت، ، ١٦٠الإيٍان ^، وث،كم'-ث، 

نارؤ، أليس مودة، وجوههم والاعتقاد، الأحكام ؤ، افه عل كدبوا الدين ترى القيامة ويوم - ٠٦ 
الحق؟عل للمتكمئن تمر مجهنم 

يتالملا دا-يتة، قلاحهم سعب تواهب، واجتنبوا اف، أطاعوا الذين جهئم نار من اف ؤيتجي " ٦١
الدنيا.حطام من فامحهم ما عل محزنون ولامم أذى، 

٤٢



الرم—ورة 

والأستياطات:الفوائد 

منها.تابوا إذا ذنوببمم، حح يغفر اف أن للمدنين البشرى ~ ١ 
الأمباكوةإلافسال.٢- 

الكريم.القرآن أذكام بالتزام الأم ٣- 
•تعال اف بأمر لريأحذدا الدين ممثر من التحذير ~ ٤ 
القيامة.يوم وجومهم وسواد ا،لكذي؛ن، مصثر بيان ~ ٥ 

الآ-محرة.ز النار من الشن بنجاة الثرى ٦" 

محآفيىوأ'إدمح؛ر1ّ ق>ثاثآتؤتي ٥" يث وئوءق(لإشء شء كلىْ=ففي - قم أؤ 
آئنياؤنلإر؛ا ممد ثأميك أثء آئئثر ض آلخمثييك.ر خؤ أؤلتلث أكي َكمئؤأم\ض، 

أشواق ثنمإا-ثث>تج دأثنلخ،لص،يإث،آلأ 
آلقثنؤقم قمبمتث> جمبما هورهِءوأ'شش آيثذجى مدرمحأ وبم1 اؤ؟ يك>آكىد< وكن ءاهمئ 

تندثيى ألشؤر ؤ، يئكذكث'وأ'وديغ عما محبمك سبخنمح» ئتمسنوث معلؤيثط ؤأكثؤزت 
نلإتحتي'تثثل1زي0?ع' ٥^١^ ئم ^؛١ قمئ فيه ييح م أثق ثآء س فيأ؛نييإلا ؤثن ذتمخب \ق 

يظد؛ةلا يئم \ء< سأم وهْنمح، محآلدتدآء دألئؤثن همائء وإةخآصغ رجها يؤر ألاريؤ 
و؟ويمقو

الضر:

السبعموات الخزائن مفاني^ له بتدبترما، وهوالقائم الأشياء، خمح حالق ّيحاته  ٠٠٥١مأآ"سّاا*— 
عماف، رخمة عن اليعداء أول؛لث، الشاهدة، أو الموعة اض بايات كد.؛وا والدين السح، والأرصئن 
والأحرة.الدنيا ز الخاسرون 

العبودالواحد افه غير أعبد أن تآمرونش عل ت لهم مهميخآ للمشركن ~ الرسول، أبما "" ئل ~ ٦ "٦ ٦ ٤ 
بعبادةالإنسان أبما أشركت، إن — واض ^_،I من الأنياء وإل إيالثا أوحي لقد وما الخاملون؟ أسيا بحق 

فمالعبادة أحلص بل والأجرة، الدنيا ق الخاسرين من حما ولتكوثن يهلعا، صدلوأ لسهللن — غيره اطم 
والعمل.؛القول، نتئ،« طه الشاكرين من وكن وحده، 

-٤



الرمسود؛ 

معهأشركوا إذ تعظيمه، ص تعال اطه عظموا ما أتم وغيرهم اليهود من الشركن تعال اش يدم —  ٦٧
المتعوالموات القيامة، يوم بحاته قمته ق المح والأرصون بالحلوق، الخالق وماووا غيره، 

المشركون.يه يصمه عئا وتقث.س تثره بيمينه، محموعة 
اشأن نجد إنا محميء، يا ^١]،^ هو اش رمحول إل الأحيار من حي جاء ةال،ت عود مبن افه عيد عن 

وسائرإصثع، عل والثرى والماء إصبع، عل والشجر إصبع، عل والأرصن إصح، عل الموات يجعل 
قرأئم الخز، لقول، تصديقا نواجدْ بدت حش ه الغي فض«حالث، الملك. أنا يقذث.' إصح، عف الخلائق 
مثلؤهيت،وألشمئوسشم آلمينمؤ ينم قمبمئه) جعيما ؤآلأيض ْدمهء آممذحى قدمهأ ؤما ؤ قءت اض رسول، 

بابالنم، سورة ~ الضد كتاب —  ٤٨١ ١٢٠٠^٤ ١ ٢ a/ ايخاري )صحح ه. يقرنجتي سحثنه>ييميثدث 
نحوْ(.وابة الماذ صمت كتاب - ٢ ١  ٤٧أ/ مالم وصحح الآي4. 

الللث،ونح الأ-محرةت المان الأيات ز القيامة يوم العباد أحوال من عثليمة مشاهد تعال اش سير؛ا — ٦٨
نحثم حيا، بقاءْ افه شاء مى إلا والأرصئن، المح الوات ق قى كل ف،ات الأول، النفخة لقرن ال 

 sيوثرون.ماذا يتظروزت قبورهم من أرحلهم عف الناص يقوم فجأة للبعث، ثانية نفخة المزن ق الللئ
أعإلهم،صمحائف وأحضرت الخلائق، لحاب تعال اف ينجل حين الأرصن وأضاءت — —٦٩٠٧
منشينا يهللممون لا وهم بالعدل، كلمهم العباد ؛؛ن افه وقضى الأمم، عل والشهداء بالأنبياء وجيء 

وشر.حير من الدنيا ل يفعلون بإ أعلمم ميحانه وافه . عيدحقه كل فيأحد أعإئم، 
والأسياطات،:الفوائد 

الكفار.ومكايد الكفر من اكحن.ير — ١ 

واحدة.كتلة الوات رجؤع إل الإشارة ٢— 
والشهداء.الأنبياء بحضور بالعدل الخلائق ي،ن القضاء ٣— 

كان.مهط عمل معه يقبل فلا للعمل، محيعل الشرك — ٤ 

يوما؟أربعون هريرة، أبا يا قالوات أربعون• النفختين ارما؛؛ن ت قال ه الض ص ه هريرة ش عن ْ~ 
منثيء كل ؤيبف أبيته، قال! شهرآ؟ أريعون قالوات أييش، قال؛ سنة؟ أربعون قالوات أببث. قالا 
الزمر،سورة ~ الضر كتاب —  ٤٤٨١ برتم  a٤١٣/البخاري رصحح اءلق،ا. يرمكب فيه ذنبه، عجيه إلا ان، الإن

التفختقن(.مابثن باب الفتن، كتاب —  ٢٢٧٠/ ٤ لم موصحح باب 

٤٢٣-



الزممودة 

حزيمآلهم أبؤزبهامحقات شحن جلث'وها إدا حئ جهمئيج ً==قهروأإق آؤ؛آث سيى حمؤ 
ؤوكنبق  ٧١٥هندأ قيمؤ لقاء محيدرهم رذكم ءاينت علإ؛ئم نث|يثلمحك رثل ^٦^٤٢ ١^٢ 

مثؤىئئس قيها ح1إمتي جهنت >^، ٧١آدحوأ مد اتؤأ ^^٤ ٥٢عق المذاب كنه حمت 
محيقآدذثآتمحأعإدالكقترثآء١^١^^١بجثث^١ص=جت0؟ 

\صوقاشىسما.زثارأ
المئفكثكعيمت"0؟ؤئنى محتم يشاء خث آيبمنق ئث-لأيتح آآذئًى ؤؤيثا محءته> 

^لآلأنشيآصتث.'ه
التمسيرت

فتحتإليها وصلوا إذا حتى جاعات. جهنم نار إل والإهانة بالضرب الكمار وحشز —٢٧— ٧١

وعنوفونكمعليكم، طلون أنفكم من رمل يأتكم أل؛ لهم• موبخين، الخزثت اللائكة لهم وقال سبة، أبواثياال
وقيلجراتمهم، بي، يالكافرين عل العذاب كلمة وجثت ولكن بل. قالوات العمجثح؟ اليوم مذا من 

علللمتكثرين جهئم نار الدائم التمر قيئي الدوام. عل فيها ماكئن ا.لمئحة جهقم أبواب ادخلوا لهم• 
الخق•اساع 

المانيةأبواحاإذاوصلواإليهاضصته حتى م؛5زمين، جاعايتح الخنة إل لربمم وحشرالقون ٧" ٤ —  ٧٣
الخغةفادخلوا وأحوالكم، نفوسكم ءلابث< شر، كل من عليكم سلام ت الخزنة اللأتكة من محلية بتحية 

حيثهفيها ننزل الخنة، سكن ز بالثواب وءد.0 لنا أنجر الغ-ي ف الحمد وقالواI الدوام، عف فيها ماكثجن 
الحنة.اش بهيامة العاملين ثواب فغمم نشاء، 

إذاحتى ه رممل إدآلجئق أقثؤإرمم قني محبجيث ؤ • يقول عليآ ّمت ت قال صمرة بن عاصم عن 
إحداهمافيأتون عينان، صافيها تحت من غمج شعحرة اب عند وحووا الخة، أبواب من باب إل انتهوا 

ولاأبي•؟، يعدها أبثارهم تتغم فلا ةالت النعيم، نضرة عليهم فتجرى فيها، فيتهلهرون ؟٦١، أمروا كأنيا 
قما ذتدم_، منها، فيشربون الأخرى إل يعمدون ثم قالث دهنوا، كأنإ أبدأ، بعدها شعورهم تشعث، 
تقال ^ هاذحلؤماحتهه طيتن علبم^كم ملم ؤ فيقولون■ اللأتكة وتتلماهم وئد.ى، أذى من بهلومم 
اضأعد ئل. ابشر يقولوزت النية، من يقدم بالخميم الولدان فنل به، يطوفو.ن صاحبهم غليان كل ويتلص 

لباسمه — فلأن هدا فيقولون: العجن الحور من أزواجه إل غليانه من غليان بق ويكن.ا، الكرامة من للث، 

إل؛مج حتى ;^، ٥١١فيستجمهى قال• تحم' فيقولون• رأيتموه؟ أنتم فيقلزت ق١لت أتاكى، ئد ~ الدنيا 
-٤٢٤-





غازسور؛ 

الزول:ئىة.

القاصد:

الشؤية.والرسالة الكريم، القران صدق تقرير — ١ 

الدعوة.ز الخوار وأصول، الدعوْ، مقاصد ييان ~ ٢ 

الدالين•j( اياطل أمل وحران الحث،، أهل انتصار - ٣ 

تعال.اض وحدانة عل الدالة الكونية الايات ق العظمة الدامتن إقامة - ٤ 

محيألتم، أق ي ِبم

ذىثد؛دآدماني، محءابفيآلم-« ^٢١^^؛، ٥١٥■ه التؤزآيِ مزأس ثتزإاآصف ه م حؤ 

ق!ثددمتممظمحير محبمتتمظل، منءط و؛محثح5اث ءوزمج ملهم هْظدثش الثني 
دُإكىععابأه'ؤئمحظثكثث، دأأسهوهمقةان،َكاف 

اكفمبرت

أمجازيناف ليرادما ل الحكمة من وأن القطعة، ايروف، عل الكلام البقرة صورة م٠لني ز ئئع.م - ١ 
الكريم.القرآن 

محلوقاته.العليم؛أحوال، ملكوته، ز العزيز اض من فهوتنزيل الحكيم، القرآن مدا تعال اض يملح - ٢ 
التكثمثن،للمجرمتن العقابح ما.يد توبتهم، ؤيقبل اكاسين عياله ذنوب، يعفوعن ارل-ي وهواض ٣" 

أجعغ،•الخلأتؤ، مرجع إليه إلاموبحانه، بحق معبود لا الومتينؤ، عياله عل الفضل صاحجر 
أبما~ فلاءند.ءلث، افه، الحاحدونتوحيد إلا وتكاويبها فيها ااكشكيك القرآن ،لآيامتط ١٥١٥؛ ١٠— ٥ —٤ 

دمننوح قوم منهم الكمارأمم، هؤلاء مل ■قدب، وْتلامرها١ الدنيا ث1د.اُت، ق وممتثهم ٥^٥٠٣ - الومن 
تحاديةمل أولثلث، مى أقة كل وعزمتق وغيرهم، لوحل وقوم وثمود كعاد يسلهم كد"يوا الدين ؛عدهم، 
فآهدكتهمتعال، افه من الحي به لثتطلوا والكن.بح؛ بالباطل رسلهم وجادلوا واككيل، بالقتل رسلهم 

افم؟ ءدااء< كان فكيف، ؛العياب،، 
-i



مرْءام

ممةوجمت كاولك الداب، عيهم نتق الرسول، ي يلك لأرّلس اثكدب؛ن أمحلأى وك،ا ٦- 
لها.اللازمون اكار، أصحاي، لأمم قومك؛ من الكأ,بين مولأء عل العاوار.ب، 

الفوائدوالأتاطات:

الكريم.اكرآن عفلمة سان ١— 
لرسلهم.عداتهم ق الكفار اتفاق — ٢ 

العدايج.إل صائرون لأمم اليلدان؛ ي وتقل ونعمة رقة من الكفار عله بها الومن عئيغ لا ٣" 
الكفار.منسبمير التحذير ٤— 

مهو.سلة ٥- 

يتثأءانتؤأ وجهتود،دمحءوهس،تيةنهتي ^^ءميحمزمحمديم لإمح،بجلوثآمش آؤ 
نيتاأ©؟ ^^ ١٠٣٠عدامحقهم ؤأقعؤإسبيلك يابجأ وعلثاةسمزلأذبم ئبمثة ٠ءىل، وسمت 

أنكثودريئيُمله محأرو؛جهم ءامامهم وتنوعدمهم ش عدن محأدجآهت>-بمكت 
سبجثهُوثلآكهمادور?©؟ أدنيرآلحك-؛ز 

صصثااذقص
ئثغجإدم_بنائهللق ئئةةنت\ لأتثتاآسآتي أآسم< ك^ 

ؤبكئثكأ تيتؤأ يدء ينتف ؤإن حتقثنمنز وحدُْ آقث دعث ادا وقخث7 '©٢ سغبمفي، بن 
شيثدد=ظزإلأ يمحهأوما تزآلثة مزآنيى ?©" ٢لملأآلكار 

دوآلثزثى١^^^٠ ©؟نيئ آلكغمحن ولومْ الدن لذ ءمح^أكء آممق 'أ©رءآنعدإ يغث 
تهمةث،آكو بجمئمثم؛نجعيلأبج ?©؟ ^ 50؟بجم آب بق آعخ إش 

صكآصهآمحضآلإارأ©'ه
التميرت

يلهجونكلهم العرش، حول وقى اللأتكة أشران، من بحانه اض عرش بمملون الدين — ٧—٩ 
عظمدئء .و!ضئعين الام^ة اش من ويهّون ٩ ويصدقون اش.ك، يحمد يالتسي؛ح 

٤٢٧-



غافرصورة 

منتابوا الدين الؤمت؛ن ذنوب فاغفر ءءاوةاتاث، من ثيء كل وعلمك رخمتك وسعت ربتا يا كريم• 
جهنم.نار عذاب عنهم واصرف الإسلام، دين واثمعوا والعاصي الترك 

منالصالح معهم وأدخل الدنيا، ق إياها وعدتمم وقد أبدآ، فيها يقيمون جنايت، وأدخلهم رثتا يا 
فنلمن واحقطهم محاوئ١تلث،، ندبثر ل الخ؛5يم ملكوتك، ق العزيز أنت، إنلث، وذرياتمم- دازواجهم آبائهم 

النار.عياب من وأمدته رخمته، س القيامة يوم عوامها ومي منها حفظته ومي والفواحش. الكرائت، 
النعيم.بجنة العظيم هوالفلاح والنجاة الخفظ من الكريم القام وذلك 

قدهم بمد مكان من تنائيهم الملائكة أن القيامة يوم مصثرهم ويين الكمار، تعال اف يدم ~ ١ "٢ ١ ٠ 
الإبانإل ديبمم ض النار، ق وأنتم اليوم أنفسكم كراهتكم من أكثر الدنيا ق لكم تعال افه لثعص المار: 

انقضىثم الدنيا، ق فأحييثتا آبائنا، أصلاب ق ئا حين إمانتن أنقا رسا يا الكئار: فقال فكفرتم. لدنيا اق 
جهنم؟نار من خرؤج إل فهل بجرائمنا، فاعترفتا القيامة، يوم للعث أختشا م الدنيا، الحياة ق أجلما 
وشريك له تجعل وإن تعال، اف توحيد بدعوة كفركم س، هو فيه أنتم الذي الشديد العذاب ذلكم 

متماعر.دونه ثيء كل الذي الكيثر ثيء، كل عل العئ ف فالقضاء تصئبةوا؛ن.رك! العيادة 
يكونمعلرأ السحاب من لكم ويثزل ووحدانيته، قدرته دلائل يريكم الذي سحانه هو ~ ١ —٦  ١٣
له■ءذام؛ن اش فاعبدوا والهناعق، بالموبة اش إل يوحح مى إلا الأيأت بتاللثح شقي وما الكريم. الرزق بيذ 

وهوله، مثيل لا ارتفاعا درجاته ارتفعت الذي الأعل العئ هو اف ذلك. الكافرون كره ولو العبادة، 

يوممن يكيد الرسل، من اصْلفى من عل سبحانه أمرْ من الوحي يلقي العثليم، العرش صاحي، 
ثيءمتهم اش عل عض لا قناهرون وهم واحد، صعيد ل للمحاب كلهم الخلائق فيه نجتمع الذي القيامة 

الالذي الواحد ض سبحانه: فثجيب، اليوم؟ هذا ق المتصزف، الالك< من تعال: افه لهم ويقول، أعإلهم، من 
يريد.ما عل لغيره القهار ولحطانه، ملخه ق له ثريلئؤ 

والأستتباطاءت،:الفوائد 

بشأنتتؤيه ة٧ئ، وق شأنمم. رفعة تقتضي بأوصاف، موصوفة الملائكة من ءلائقة الأية)٧( ق حمى — ١ 
الملائكة.من الشريفة الaلات٠ة هذه لجم تستغفر الذين 

والأرءسهموايتح المن وهوأعفلم فه، العرش إئباُت، ٢— 
والخاصرالماضي ق للمومغن العرش خملة الملائكة استغفار عن متقبئ إخيار )٧( الأية ق ٣— 

*وايههطبل 

لعباده.الرزق هوالذيتزل مال انذ بأن متقبئ إخبار (  ١٣)الأية ق - ٤ 

-٤٢٨



غافرصورة 

ثأندرهمأوأر آ-ذاما آيثذتميع احكت آتؤم يما'==ظميتالاكللمم يممن نجربمَؤو يوم اؤ 
تئثم?و؟ خميوولاشؤيعنحث1غ مى ما آئناميمفنن ندى إذِآلملزث لأيبمق ؛؛؛٢ 

إن؛_؛ دونهءثُيمهثّوزن من يدعؤذ المحي يمضى أوأ؛وآلدم وماءنيآشدط_ آمحتمن 
ثيهزَكا>وأين آقن عتمه َئئَكان ئن3لثءلأ فيآمح؛رصن مهيأ أوأ'أولم ١كميعآثصيرJ آثذهو 

؛؛©؟ؤنآثتمب؛نولق ثهم وماَكاك أثئإذ>وم-م هأ->،ذأهم فيآآذ؛يئن هؤأ يتيم أقد هم 'كامأ 
؛؛©؟هشليار-ادما>—، لإثإشذجألأإمميت١ 

■الفم^ 

فيهيفلثم لا وثر، محر من الدنيا ل ئدمث با تقس كل ئثاب ~ العباد ين القضاء يوم — اليوم " ١٧
سريعآ.الناس خمح محاسب افه إن عقاب. بزيادة ولا ثواب بثس لا شيقا، أحد 

منعمج وتكاد القالوبا تضهلرب حن القريب القيامة يوم من ~ الرّول انجا ~ واني'رهم " ١٨

يهليعشاغ ولا صديق، أو قريب من للكافرين وليس وحرنا، غخ قلوثم ممتلئة الرعب، شدة من الخناجر 
لهم.ماعتته شؤ 

عليه،ومحاسسمج بدلك، يعلم سبحانه فإيه المارقة نظر مى عباده تعاق افه نحدر ٢— ٠ — ١ ٩ 
الموالالهة العيال، بين بالعدل محكم سبحانه باثه ومحر ثر، أو حير من التمس ق يضمر ما أيضا ؤيعلمم 

والأفعال.بالأحوال العلمم للاقوال، اضتعالهو١لممع مدمنضافلأيقدرونضس.إن 
١YY~Y —• أحلْا فيشاهدوا الكدين؟ ديار ائار من يرون بجا أسفارهم ق المشركون هؤلاء أولمْيعتبمر

قدمنهموالقصور، القلاع من الأرض ق Tثار١ وأقوى وبطشا، قوة أشد كانوا والمحال. الدمار من ثم اف 
بببالشديد العقاب ذلك العقاب. ذلك ْبن محففلهم س اف من يم كان وما حراثمهم، بب يتعال افه 

به.كفر لتي العقاب شديد أحد، يعليه لا قوي إله الواصعحة. بالدلائل جاووا الدين لرسلهم تكديثهم 

٤٢٩



غافرسور؛ 

الفوائدوالأسشاطات:

\لأإوذة•يوم محمي لذلك باق، حاصى فعلمه ياق، أحدمض ولايعلم قريب، القامة يوم ~ ١ 
تعال.افه من توفيق والهداية يالإتذار، مكلف قه التحي — ٢ 

ومانفلرات، من العيون نحتله ما يعلم فهو الطالق، افه علم عن متقبلمآ إحار ( ١٩الأية)ق ٣' 
أوشر.خير مجن ه نفق الإنسان يضمره 

حق.لأعه هلذ اش يه جاء ما ءل١عة وجوب ٤— 

ومابمتم.ثاّثث ؤ بمل ٌقُّرة ؤإثآممةمرآلت-يخآمحنيمحه *حلة عاثورت ابن قال ٠— 
ومومفيدللقمر، القمل صمير فتومحيط . [ ٢ • - ١ ٩ ]غانر: ^ لايضؤزثى؛ ؤ فوله إل ه عئنىاكّدمح 

(.T١٧٥/ ٤ )التحريروالصير:  ٠١الإلهية؟،إليها ينسون فكيف تمر، ولا سع لا آلهتهم بأي تعربمى 

وثرأ.كثممارأمحمنص فأعورنك .إل يبمنذ سثاوضقن أرتتاإ1ا كيؤ نؤ 
تتق,ءامتهمإ آقدنثي وتاء آثتلوأ هاؤأ عند.دا س لألحي ■بمأءئم هأق .؟ ءت>رحقداب 

أثتلإتكخأ متعؤيش ق إلا حتتقتد ومتا متتثاءهإ ؤآنخثؤأ 
مّمحت>يىآصي،آتثاد.يبماث، أوآزيطهر أ-غاقآنبجددبم=ظم ممأإؤآ محتيغ تيبج( 

لب١٠محزقن نجل وقاد . آيثناس مةكزنلأيمح(بممح- وئتهًظمننلإ عئ.قؤعا إؤ 
وإنين إلإقت ■جالأم وقد رؤأت>أقث مود أن، محثلأ ^،_^S، إيمنث7 يكئر همبمؤرنثت 

ئوتق لا؛يدي يمسكم ءشات.قا نإنيلى ^محذ.داصكخكذبقُ يك 
يا٠٦٠■إن بوأباؤ0أش يتصيدا ئش ق خيمؤئ آثيم \ذثةلئ .٢ 

آتدتؤولأسلآؤمح.هومآ ث1وبمحآإلأمآأرئ هادهعؤف 
التفسرت

إلصدقه عل دالة اءلعة ٠٠وحجة التع، العجزايت، باياتتا القلوأ موص أرميا لقد ومسا — ٢ —ه  ٢٣
يهفي،اجاء وكداب السحر، احرعليم أيه وأماعوا منه، مثخزوا وهارون، ومامان فرعون الكفرت نماء 

لأبناءالإبادة وأمروابحرب "^.^o، عنيتا من العجزايث، يتلك موس جاءهم فلثا الباهرة، العجرامحت، من 
•وملأك ضخ ق إلا الكمار مكر تدبير وما والهانة، للخدمة التاء واستبقاء بموصى، الومغن 

-.٤٣-



غايرسورة 

أقتلهلر إن أحاف إسي مر. ليقيه رثه ولتنغ موص، أقل يعوم، ت لزمرته بغرور فرعون وقال -  ٢٦
الفتن.باثارة هصر أرض دق يفأوأن انمادة، من عاليه أنتم ما يغم أن 

بيومبمدق لا الخؤ، اتميح عن تكثر مكل من ورثكم بربج استعنئ اثتي المحي: موس وقال — ٢٧
الخافب،

لاذنبرجل محل أتقمدون قومه: عل مئكرآ إي،انه نحمي فرعون قوم من مؤمن رجل وقال - ٢ -٩ ٢ ٨ 
يكؤإن صدقه؟ عل تدو< الش ربكم من الواصحة باد<جزادت، جاءكم وقد وحده افه ربيأ يقول أن إلا له 

اشإن العمايح. من به يعت.كم الذي يعفى يبنكم رسالته ق صادقا ياف< وإن كديه، إثم فعليه كاذيآ 
يمتعنافتى غتدكم، دون مصر مللث، اليوم لكم قوم يا الكدب، كثم للحد، هومتجاوز مى للحق يوئق لا 

ي،اإلا النصح من عليكم أثم ما ومكر: بتكم فرعون فرد القه؟ موص قتل بعد جاءنا إن اض عاواب من 
الصحيح.الطريق إل إلا أنشدكم  Ujنشي، عل أشنت 

والأسشاطات:الفواثد 

أرسلهم١اثه عل تدل، وهعجزايت،، وآيايت، دلائل رشئه اف يوق — ١ 
والدينموص بدللث، يعلم أن دون بينهم فيها فيه ئشاوروا لأقبمم كيدآ؛ الرأي ثمي ( ٢٠الأية)3، — ٢ 
يعلتوه.ولم أصسمروه وأثأم معه، آمنوا 

والتخريج،.بالإفساد الدعاة ويتهمون الناس، عل لءريصين ا-الصالحين يفلهرون؛مغلهر الطغاة ٣— 

وعقلية.نقلية أدلة فيها دراسة حب وذللث، فرعون، ولد هوأخناتون آمن الذي الرجل قديكون ~ ٤ 
ليوظلك فرعون، ذؤية من الرجل أن هدا ويؤيد ٢(. • -٥  ١٨٨ص داجهمج ياجهمج القوفن ذي أسراد فك )بمظرت 

^٥^-,٤١١موسى ْع كسله *بمدده ول؛ الومن عل آلماشر ارد فرعون يستخدم 

اف.ري تقول نفسا تقتلوا أن بكم يمح أي إنكار، استفهام ه ق الاستفهام ~ ٠ 

٤٣ -



غافرررة س

ؤعادمج صي دأب يقل آلاحنإب توص تئل عدم لتآق زؤآُ كمومح- ءانى ثا3اآمحى ءؤ 
بجمؤ؟ ألساق مم أثاف ِإفي طتثاقد محجثّاآئتح4 ئ لا 
عنبجيف ًًْقم جان هاد''©؟يقد لا'يق محا عاصينمن يى ؛S؛؛^ ١؛^ ما ثدمؤئ مئث 
تتدهءآفءيى رمث^> لن ممتن ملوئك إدا حئ يمحء اء^كم شاقائنا ؤ، نلم تا التنت مل 

اؤئثت.محيؤثبممنئومتميثهصع. ثيسلأثم ء==ققإك ٠٤٣^
متكم_ي؛ بملحأثمتامؤأَقدجم ؤعتوآلأن أش بماو تما يكر آتنهم 

^^تءآثنؤت(لآأستب نملاأبج قابخنتأىتيلصقما 
وثامنعميدءؤبمث تتهمء لفتعؤق 5؛؛، ئكتذغوهء=قدئه لآئئمحُ ؤيق مؤيئ لث-مح 

أ©يم^^تتإلأف<تالإ 
المؤر٠

عليكمأخاف إي؛ي ناصحات مذرآ وحاشيته لفرعون فرعون آل من الومن الرجل وقال •٣—٣٣— 
أنييائهمعل محزبوا الدين المامة الأثم أهلكت ام العياب أيام مثل فثدرككم ص موص كذيب تس 

تكذيبهم،يب اف دثرهم فقد يعدهم، جاء ومن وثمود وعاد القهح نيح قوم حال مثل وكديوهم، 
ببعضى،يعضهم الكئار تغيث، يحن القيامة يوم عذاب عليكم أخاف إثتي قدم ويا عيادْ- بظالر افه وليس 
من'مرشدله فا الخل، ءلريمح، عن اف بميله دمى بمبكم• ناصر اف من لكم ليس هارمحث، ثمرون ويوم 

;٠ديهلفائاعاظ،•
علالدالة المامحلحة اقهر؛المعجزايت، موص قبل القئومن يوسم، اش ص جاءكم لقد وما - —٠٣ ٤٣ 

يمولامناف يرسل لن قلتمت مايت، إذا حض رسالته كديوا الذين آياتكم مج عل شك j، فلازلتم صدئه، 
الدلائلق محادلون الذين سحاته، وحدانيته ق يشتكون الذين الطغاة افه يضل إصلألكم مثل يعده. 

مخهلآالخيل ذللث، كي سبحانه. عنده من جاءهم يرهان ولا حجة يغثر تعال افه عند من النزلة الواضحة 
الحق،،عل متكبر كل قلب عل اثفه بمُم القلوب عل الخثم هذا مثل سبحانه. يه الصدقن وعند افه عند من 

ظالمه.ة طاغية؛غث. 

طرق،إل أصل لعل عاليا؛ ئصرآ ل اين هامان يا هامان؛ لوزيرْ وكم يمكر فرعون وقال 
الشيهتاننثن التزين ذللث، ومثل دءوا0. ز كاذبا موسى لأظى وإل موسى. إله إل فآقخ موامحت،، ال

وهلاك.خارة فرعوذإلاق مكئ وما الحق. طرق إل بضلاله ;ءتدّ ولر حما، فرآه الباطل عمله لفرعون 
٤٣١ -



غافرمورة 

والأساطات:الفوائد 

الومن.الرحل معل ؛،١ الدعوة، ل الويرة الأساليب أحسن ستخدم أن الداعية عل ١— 
هالكون.حاصرون ولكنهم والمكان، الزمان اختلاف عل الخق حرب الكفرعل أحزاب تلتقي — ٢ 

لتحقيقه؛القسم ولأم درايد٠ الخم تأكيد ه اليثت، مزنل لؤسم، لكم تعالتؤوامان.-ءاث قوله ق ٣— 
يه.عهدهم ليني. يثكروْ أن مفلك لأئبمم 
وهذاعنها• لا وأمم وتكررها، محادلتهم ءتئ.د لإفادة ؤ_محي.فيت^ ي الضائع اختيار — ٤ 

ضلالهم.أوجب ١^۶٠٠ جدالهم دم عن وكناية دمهم، ز صريح 
عليهم،يغضي، اف فإل حجة، بغثر اش ايامت، ق تبادلون الدين 'م، متقبل إخبار ، )٠٣الأية ز ْ~ 

قلوحم•عل ديطبع 

الأصالوببمدا وجيء ه. ؤآلآسث.ب رقولهت المهنايق الدل، عف ^ ؤآستج،آوكنوُت، انتم، ٦" 
لئاما.تفخيإ بالأسياب، الراد إل للتشويق التفصيل ئم الإحال، من 

 ~U عندمافرعون فعل كا والدعاة، الدعوة عن ليتصرفوا وإلهاءهم؛ الأتييع إشغالر يريدون الهلئاة
الصمِح.بناء هامان إل ءلد_ج 

لهحصل أي؛ فاعله، معرفة لا التزيين مقعول، معرفة القمري لأن ^لالمجهول،، ب؛يذّر،ؤربم ٨" 
اهتداء.والضلال، حما، الباطل فحجستؤ ه، نفل عمله سوء تزي؛ن 

.٤٣٣ .



غافرسورة 

اي?وأ'بمنعِإثاهثذوأنمثؤ؟ت؛اؤث̂ ؤ
وثلهاةر<صلقلاعئ-ركتإلأ ستكة عمل ثق  ١٥؟وإ0آرلآجمق.ئ *ثيع أذه 

صمحص/قمنبجمح 
الأمظؤإشؤأسمٍلقو؟وثنعقت>إقآتار ماي،آدعرهظمإدآيوو أ©'ندنهم 

دعؤهقسثهء ي-؛مرأسا ^ًظمءقأمبزآقم؛؛©؟ ف،يمحء اؤس مه 
متدغتميثث»أرحوذدأشلأ)ت>أممشرفأ0هت؛لتحثبالتافي?و؟ ؤاآلثمتاويؤ،آلأذزةلأن 

ماآيلة همئنه ?ج؟ أةم1تاد بمبمثر آثه إزى إلأثلأ أْ-رك1ت> يأمتحش لة=؛ظم أمل تآ 
ئمؤمؤقنم وعشيا عديإ عها آلثارينننحطى امجآ آثمذاُأ-، سوء فنمن وحايىدءاإٍ، مآ=^قئوأ 

'؛©؟ه^إُءادلأوُك>آسدآتذاب ألثاعه 
يرتالتف

بنداءقومه ياسعاله وخهيايه صيحته موكدآ فرعون قوم ْن بالخق صدى الذي وقال " ٤٠" ٣٨
هيالآحرة وإن زائلة، متعة الدنيا ا-لماة هده إو،ا قوم يا الخق• طريق أرشدكم ير اقتدوا قوم يا ت النمس—، 

عملاعمل ومن اف. من عدلا معصيته قدر عل عقابا إلا تجزى فلا معمية الدنيا ق عمل من الباقية، الحياة 
فضلاالحنة يدحلون العالية، الدرحايت، أصحاي، فأوكالث، ورسله بافه وهومؤمن أوأنش ذكر من صالحآ 

انقطاع.ولا له حدود لا كريا رزقا فيها فرزقهم افه، من 
طريقإل أدعوكم كيم، أحيدوف قوم ليا بالنيات قومه منعطفا الومن الرجل وقال ~ ٤ "٤ ٤ ١ 

منعيادة ق به والشرك تعال، افه تكذيب إل تدعونني النار، ثم الغواية إل وتدعونتي الحنة، ثم الهداية 
لتيالغمار انتقامه، وق ملكوته ق العزيز افه إل أدعوكم وأنا دونه، من العيادة يستحى اثه علم به ل ليس 
الدنياق يدعوْ ثى دعاء إجابة بمقدوره ليس الأنة من إليه يدعونني ما أى يقينا حما عياله. من تابا 

النارأهل هم الحي عل اiتمؤدين الطغاة وأن القيامة، يوم تعال افه إل جيعا مصيرنا وأي والاحرة، 
بأحوالبصير صيحاته إثه اف. عل وأتوكل العداص،، يكم قتل عندما كلامي صدى متذكرون ووقودها، 

العباد.حمى 

ثابيوقومه فرعون أمحابتتا الي تعال افه عقوبة من الوقاية النصيحة هده نتيحة فكانت ~ ٤ "٦ ٤ ٥ 
حشاء ومصباحا النار عل يعزمحون فهم نورهم، ق العدايثح تلاهم ثم بالغرق، أهلكوا فقد مكرهم، 

الداب،.أمص فيها التي المار فرعون أذحلواآو الملائكة: تعال اض فيأمر الماعة، قيام 
 -!،٣



غافرسورة 

والأساطات:الفوائد 

ملأتمة.وأساليب وسائل من يراه يإ قومه نصح عل ومحرص دعوته، سخ أن الداعية عل — ١ 

التعميم،احتمال جانب من الإبمام من ه تف ؤ ل لتا بيان ه دً==مآؤمح ؛^؛^٠ تقوله - ٢ ■
العموم.إرادة عل تنصيصا صنفيهم بذكر الناس عموم به مراد ه ؤذح^كرآوآنولذ فلفظ 

^لآيموسووى،رسظر:ضفيالآة0؛(ةولهتعال:ؤ ٣- 
(.٦٥)الأية الأنعام وسورة (، ١ )٣٧ الأية النماء سورة 

الرجلهذا أن عل وهودليل واللام، الصلاة عليه موس لدعوة الوس الرجل دعوة موافقة ~ ٤ 
واللام.الصلاة عليه مومحى بدعوق متأئر 

لقومه.اظلومن الرجل مناظرة قوة ٠~ 

فرعونؤيثمل Jالففلت حواره جاء إذ الوعوة، ق ، الاستعطافأسلوب، استخدام ٦— 
وأساعهم.وهارون وهامان 
 ~U <والماء.الصاح ق النار عل القبردتن>يهم ل وأتٍاعه فرعون مميزءداب

-٤٣٠ -



غافرسورة 

نعتاإواَقأ لصك آلصعهثوأ ممد آلئسار ؤ، يثكمرى إد ثؤ 
مهاإركت<إقاَةل ٢^;؛^ ؛، ١١٥تر؛تت^آلتارأو؟ شبثا عنا قئنؤيك أشر هه—5، 

^^١عث؛ J_4، جهغوثِآدعوأئ؛؛قم إاآلن\ر ؤبماد١^؛؛؛، ١^٢ آنمتثاد بأني كم ذ- 
ئ\ث'عوك^٠ ١٥تئ ثالمح؛ ألس ثثقثم ت!:يم تث  ٢٥٦'3؟ئاو أندف تك 

محةآهتاوئممحم
محثاقار.هن:اوامح

هصي?ؤأ آ*لألتم، لآواو< ذف''ٍظو،ب هدى '؛وأ آلءكتأب دؤأإع2ءط ٥^٠١ أنهدئ 
زالإبممح.إنأنثي ؛، irjت تثنخ آت£ثمزذص آئ 

حمحرم-اهمإلا ؤههشدورفر أتن4ثاإن نلهم يثم ءاي ؤ، 
ه^^ي-عأمار؛؛©؟ إكة. أش هآتشد ثيغيه 

الم\رء

لمادممالأت^ع فيقول، النار، ق يتخاصمون حين النار أهل بخن بالخوار تعازإ اش يدكر —٩٤— ٤٧
عليهمفرد النار؟ عذاب من حزءآ عنا تدفعون أنتم فهل لكم، مْليعين أتباعا الدنيا ل كنا اثنا التكمين; 

العباد؛يحول،بين همه، قد تعال افه لأن منها؛ محؤج لا جهئم نار j، جيعا إثما الدنيات ؤ، التكمون القادة 
جيعآالنار أهل ويلتمس العياب. من شيئا عنكم ثحممذ أن نتهلح فلا النار، والكافرين الخنة الومتين 

التار.^اب يوماواحدأمن عنهم ليحقق عنداش؛ يشفعوالهم أن بالعياب المو'كل؛ن اللائكة من 
النار؛التنكيلأهل عل يردون جهئم حرنة من، اللائكة إف بل له، يستجاب لا الهللت، هدا ولكي — ٥ ٠ 

حرثةعليهم قرئ بل• وقالوات فاعترفوا؛دللث، الساءلحة؟ يالحج^ افه عند من الكءا ر،تأتكم أولر وارتقرعت 
له.فلانتجاب صياع، ق إلا التكمار دعاء وليس أنتم، فادعوا لهم: الدعاء من قتوئين حهش؛ 

يومالقيامة، ويوم الا.نيا الخياة ق الومتيتر من وأتياعبمآ رسله بنصر البشرى تعال اش ثوّكد — ٠ ٢ — ه ١ 
افه،رحمة من الطرد ولهم الكفار، أعدار تنقع لا اليوم ذللث، j بالبلاغ، والرمل للأنبياء الملاثكة تشهد 
النار.بعداب الدار ومحوء 

التوراةيتوارثون إسرائيل بتي وجعلنا التسع، والعجزامحت، اهوالتوراة موسى وئسءألقدآتينا — ه ٤ —  ٠٣
السليمة.العقول، لأص«حاب الياحلل حهلورة من وموعفلة الحق، طريق إل هداية فيها حيل، بعد حيلا 

-٤٣٦ -



غاضصورة 

ثان،حؤ الأعداء عل يالمر اف وعد إ0 الناس• أذى عل — الرسول أبما — قاصر — 0ه—٦٥ 
اءائق عله والثناء له با-اءماد امحرون ش التسج عل وواظب الأقة، يك لثدي لذنبك واستغفر 

تكزإلا صدورهم ق ما صحيحة ححة يخثر والمشاهدة المسموعة اض ايات ؤ يجادلون الذين إف والصباح- 

هوالسميعإنه شرورهم. س اض إل فاكحئ ١^^؛>،، عل التغلب ل مرادهم يالغي مم ما الخق، ائاع عن 
المثر؛أحوالهم.لأئواخم، 

والأساطات:الفوص 

مهاديل هم بأنفالارتماء محذروا أن وقادمم الأمم لزعاء عزة (  ٤٨)الأية ق  ٠١عاشور: ابن قال - ١ 
علمعف وأتمهم هم بأنفدمغامرتمم إقدامهم كان فإن الهادي، تللث، ق بمم المتدين قيئقعوا الخسران، 
الأخرة**.ق العذاب ومخاعفة الدنيا، ق والخزي بالدقة أحرياء كانوا ذلك، بعواقب 

(.٢١٢/٢٤)اكميرواكشر:

والأخرة.الدنيا الحياة ق والومشتن رسله يمر افه بآل نشئ مإخبار ( ٠١)الأية ي ٢" 

الحي.عف الثبات ق منتؤيا يكون وقد الأرض، ز ماديا المر يكون قد ٣" 

افه.س بالهمج يوقن وأن الأعداء، أذى س يواجهه ما عف يصر أن الومن عف ~ ٤ 
قو.اش رسول فعل كا اش، من الومن يمرب، واستغفاره، و'ءل-ْ بيحه وناطه ذكر من الإكثار — ٠ 

نفوّهم.من وممتكه أنواعه، بتعدد ■ JUJLiiكتر أي: للصظيم، ئكتر ٦" 
الاسعاذة.عف للأمر؛الدوام تعليل ه ؤأص حملة ٧- 

-٤٣٧ -



سور؛غام

بمشينلا ألنايي، ألكر وقكن بنحأؤ،آىين أ>=كر وآ/لأرم، خ1ىآئيت ثؤ 
تاهلا آلسيج* ولا أمحنيحشيُ نجلؤأ ءامنوا ^^■؛١!< ؤآلميد آلاغمت، ينتؤى أرو^؟وما 

وه\د?^٢ لأيهمؤنؤيى أيكرآث;ين ؤؤئ غّها لايتب لأته اأجا'إق ثثئَؤتح1ك 
دا؛؛صتدت<جهم محن تثن ماديى ص تتكتي_ن آؤمكث> ئؤإ0 أنتجب آدعؤخآ رتحظم 
لدوئثز،لكأتايليانتله1ثأإىه أئJقتقؤافيه م ه

ثبمتظمجمد ١^ آس ؤأُ بماتبآس.عبمءثة ٢^^^^ َكثممشلأه ؤ؟ لإق؛ؤن هن 
أقيدتيقم يزآثمب صومحًْظم هأحسن وظر»=ظم ثاء تآلتته دثئأ آلأيصن 

محئذمحسةئآ'محمقةإلأ ئ. 
?Q؟^ئآصشنب^ص 

الم\ر•

البعموات للاف لخلق عليه• البعث أمر وسهولة الخلق، ق قدرته تعال افه يحن ~ "٨٠  ٠٧
الدك،ا ذلك، لايعلمون العباد أكثر ولكي موتم، - يعل وإحيائهم الناس حلق من أكبر السع والأرصتن 

يقترفالذي فه وامحدب اطه، بمiاعة يعمل الذي الومن يستوي لا كل-لك والمثر، الأعمى يستوي 
العباد.أئأا تتMظول ما . الخرائم 
يذلك-يومتون لا البال أكثر ولكن فيها، لأشك قس لأتية القيامة إن - ٥٩

وًلاعنىلعام عن بمقمون الذين إف أعطكم، اسألوف الناص أبما أمركم• ومت'ير حالئكم وتال — ٦ • 
صاغرين.جهنم نار سيدخلون 

١lY-l - الليلجعل موالذي وحام اطه العباد: عل فضله ق ندرته عقليم عن تعال اطه تحر
يشكرونلا أكثرمم ولكن كلهم، الناص عل فضل لصاحب اطه إن لعايشكم. منبمرآ والنهار لراحتكم، 

فكيف،غيره، العبادة بتص إله لا ثيء، كل حلن أييغ ربكم العفليم اطه ذلكم المضل. هذا عل اطه 
غثده؟وتمل-ون به، الإمحان عن تعدلون 

تعال.اطه يايات ش قن كل اواٍللتحرف إل الحق س الانصراف هدا ْثل - ٦٣
لكمسحر الذي وحده اطه وحلقهم: معاشهم ق الماس عل الكبير فضله عن تعال افه نحبر -ه٦- ٤٦ 

منورزقكم هيثة، أحسن ل وحلقكم ورزقكم، لحمايتكم سقفا والسماء لعايشكم، لكم ثستمأ الأرض 
٤٣٨ -





غايرسورة 

^فهوق1نمحا
مطمأد ۶ ظو' من م منهلثت م راب من غنقتتظم - أو؟هماكى لنثألت^لميرى 

قثصناد ثلمح4-نوا بن يثومح، ثن محثأذسج ش ثر■يءؤإ آقدعظم لئيثبرا 
آؤوتؤذؤ؟ هإئمايمؤدلم,َؤا أمثي ^٥١ثئئ ثثييق د، هوأفى .؟ 

^اصكاهمأألخكتش_، ور بمنتمن أق دنإق^لن 
قنم اوأا|اتكيي تحنون اوآ ذتبمتأةذئت رثلمتا 
بلعنا صق لنأ نا آش دمحن ين .؟ ينجى تاَئتِ آمنت كم مد م .أ يتجئيذى ٢^ 

اآدثبج_<هؤ، يمحى يثاَةتتتِ ؛■4^ ^تلآ،بجلآمحأصذؤننيك؛في، 
؛©؟ءامي^^^ضى٢ئكؤود< ^^ أوب^^٠١٣ؤ؟

هؤو-اييثعؤن''ؤ^؟ أويوقثلى ثعم يزآدى ^أهٍمائنك إن 
الم\رء

منعليه أنزل لما تعال؛ اطه محوي ما عبادة عن النهي أمته يطغ أن محمدآهؤؤ رسوله تعال افه يأمر ~ ٦٦
ربتعال فه بالطاعة ثنضع أن أمز محاثه يبك وأن محبحانه، عتدْ من والمشاهدة الواصحت المموعة الآيات 

أجعين.الخلاتق 

جعلنم اص، آدم أبيكم بخلق تراب من الأصل ق — الناس أ|ءا — حلقكم الذي اطه هو —٨٦— ٦٧
كهالكملتبلغوا ثم أحرى، أطوار بعد أطفالا تجرحكم ثم حامدأ، دما مثر ميي من ال؛هز بعدآدم تكاثركم 

الأطوار-بيه ولبلغوا ذلك، قبل يموت من ومنكم الشيخوحة، سن ق تميروا أن إل والعقل لقوة از 
بمحقالمود وحده هو واثه لخلقه، اطه ندبثر تعقلوا ولكي أعياركم، عنده تتتهي مش أجلا المعددة 

كيافيكون ؤ'قي،ه، له؛ يقول أمرأفإئيا قضى فإذا والإماتة، الإحياء عل القادر وحده هوالذي سحاته، 
اممه.أراد 

والشاهدةالمموعة افه بايات تجادلون الدين الكمار من — الرسول اتبما — تعجب، ألا —٢٧— ٦٩
عندهن النزلة السابقة وبالكتسه بالقرآن كذبوا أمم ت صفتهم ومن عنها؟ يعدلون كيف فيها ويشتكتكون 

أيدبممj، والسلاسل أعتاههم، ز الخديدية القيود محوصع حن تكذيبهم عامة يرون قسوف اطه، 
جهنم.نار حم ثومي ثم الغل، اناء ق العذاب زبانية نمهم وأرجلهم، 

-٤٤





غايرسور؛ 

ها

سساضاىأزه

•تؤعمهثا ذدم ئأَمحى. ويثيا يتها لمحقمحأ ^ألأتم جمز ١^ ^ ٤١.
ثآىء١ينتهء ذييحلإ ؤ؛" كاوزك> محظ،آلملاخ، وعلقها ص،نيكلم ة حاِجه ٤^١ نحضحث\ 

نلهمين الإيكث> عشه 'ةماَكا0 ئنمحأ آمح؛دءنجا ؤ، م-ثثعأ  ٢٠٤٥١ثكثقث 
قثا.بماءيه؛؛عم%اثاَكامإ؛يحي-ش0رج^ب لماآعئ آلأينية ؤءاثاياؤ، آ»=كأريتيتإ 

د1مزءوذا?و؟ةوثارآوأيدء ماك١نو١ قتآداودثثائ>دهم دنيمأئتا ألثثت رثثهم 
ثثاتآؤأيكيمعه؛اإيثمم ة؛و أو؟ و»عئندادتتاَقآيهءمشتيبم( وبمءأ منااش ١٠بأسا3الوأ.

?ورهتآثئآشث١شfنيققشفي
•الممم^ 

بالوحي،بقصصهم أمحرناك من منهم الرسول، ي ئاللث، من أممهم إل رسلا أرملتا لقل. وما - ٧٨
يمزولالد أمر حاء فإذا اف، بإذن إلا بمعجزة يأي أن لرسول كان وما أخارهم، لك يكر لر من ومنهم 

أهلومللث، الومضن، فنجي والكئار، الؤم؛ين يئن حكم؛انم.ل الآحرة أوق الدنيا ق الكئار عل الماب 
الياٍلل.

منافعفيها وقدد والأكل، للركوب الإبل لهم سحر إذ البال، عل فضه عن تعال اف تحر ٨- 
اللدانإل الوصول من أنفكم ل حاجة بعضها عف ولتبلغوا؛الخمولة والوبر، والخلود كالألبان كثيرة 

عفالل.الة دلائله تعال اف ويريكم محتلون. البحر ل فن الوعف الم، ق الأنعام هاوْ وعف البعيدة، 
اينكرون؟ واامجامز، الدلائل تللثه فأي وحاداني؛نه، 

فبماهدوا.عانتهمامحدبين، ديار آثار من يرون يا أمفارمم ل الشركون مولأء يعتم أولر —٥٨— ٨٢
والبهلثى،الأجسام ق ةؤْ وأشد وعدة، أعدادأ منهم أكثز كانوا والكال؟ الهلاك من بم اف أحل وما 

الأممهده حاءمت، فحين الدنيا، ق عثروا ما عنهم أغض فا والقصور، الحصون من الأرض آثاراق وأقوى 
عقاب ٢٣فتزل، به، واغروا اادنيومح، العلم من عله مم با الكمار مخ وايجزاُت، بالشراتع رسلهم 
باضصدئنا قالوا: أهواله وعابموا العياب أثئ0 رأوا فؤا العفليمة. والآيار.تج بالرسل واستهزائهم كفرهم 
سدةشاهدوا حين الإيهان ذللث، يممعهم يكن فلم تحال- افه مع نعيدها كق الي بالألهة وكدسا وحده، 

-٤،







فصيتاسورة 

الغمرةمنه واطلبوا ؛الطاعة، إليه فاسقيموا واحد، إله الخق معبودكم أث،ا إئ افه يوحي مثلكم، بشر 
والمثه.يالآحرة م^كدبون وهم أموالهم، زكاة لانملون الذين رال«شرىن والهلاك لذنوبكم. 

منقوص،غير جزيل ثواب لهم بطاعته، وعجلوا بالوحدانية، له وأقروا باق، صد.ئوا الذين إل ٨" 
ولامقطؤع.

والأسشاطات:الفوائد 

والزهيب،.الزغي-، لوب لأّالكريم القرأن إل؛يان الإثارة ١- 
بالثوة.غثرْ عل القه ميرْ بئر، ه الرمول، ٢" 

كاوة»لأإلهإلأاف«ممةجاسةلأينئه.٣- 
تعال.اف رحمة من بالياص الكفار اعتراف ~ ٤ 

الكفار.صفات من الزكاة ئفي عن التحئف أن إل الإشارة — ٠ 

?٥؟ألتثفي\بم ؤت دالك أظ-ادأ ^7 توميرٍا ؤ، حاقآمحد»ش أقوى يذلإ' ل ئؤ 
يمآسىئ،إن ١٥^يلثن أرتق وثدرذيآصم؛اؤآ وبمثآ،ذةا 
ؤ،سمتؤإت سخ أأج^؟عشنهك لتاأئاءلنيا!ن  ١٥ؤءإو\ وءللأدبم0أس،اطوع\ ئ د-ءال أنيءؤإنجآ 

يثديرآميوآتييهن ويحممل1 بثمجييح ٢لدتأ ألسم1ء ^١محدبما ٢٠٢فيَكز،سماء ؤآنمح، يوتعث 
لأل،ئبجةمهامن، ٢٠٣أؤ؟إيجاءسمموعادظتؤد 

عادهآثآ ?ؤ؟ ؤبميألم يثا ^!١ /مل رئ2ا ،؛-١٤ ؤ  ٧١٠شدوأإلاآثت آمح!* حنمهم 
.^4^مزآنيمثي؛؛٠^١محوأأمحلربجياٌجمدالإمهافي'محآس هآستو=ظمحأ 

لثنىعياب بماثتثابمحثئتت قزة 

اهأه3آج'وصئلأ لحمئ ولعد-ث^لآحرمح فيآ-ليوقآقثا 
المميرت

الذي؛افه يكفرون ، كيفلهم* يقول أن قو محمعءأ رصوله فيأمر الكمار، عل تعال افه يئكر " ١١٠٩
هوالييح الخالق ذلك المادة؟ ق له تماثالن شركاء له ونحعلون يومين، زمن ز الح الأرصين لكم حلق 
وقث.ركثيرة، خيرات الأرض وزاد فوقها، -بمالأرامخة الأرض ز بحانه وجعل أجعين، الخلائق رب 

٤٤٠-



فصلتسورة 

اد،اءإل بحانه نمد ثم ؟^(، JbLUبيان الزمني التفصيل مدا كاملة. أيام أربعة ق أهلها أرزاى فيها 
خاتيعن.أنسا فأجابتا: سحاته، لأمره يالأنشإد والأرض السماء قاص مل، من دخانا وكانت، 

منإله نحتاج ما ماء كل مقررأj( للب آحرين، يومض  ijسموات سبع تؤيتهن من ففؤغ - ١ ٢ 
اكرة،بالكواكب - الأول - الدنيا الماء وزقا هو، إلا بمالمها لا الض الأشياء من فيها وط اللائكة، 
الدقيقواس؛ير البديع، الخلي ذللث، اكارية. يالشهب، الع الشياطن واستراق الاختلال،، من لها وحففلآ 

محلوقاته.العليم؛أحوال، ملكوته، ق العزيز اش تقدير 
أيا— فقل الوحدانية، عل الدالة الكونية الآيااتح البيان هدا بعد الإيمان عن أعرضوا فإن —  ١٦— ١٣

جاءممحنن ثمود لقوم عاد قوم كماعقة مدمرة صاعقة شديدأ، عذابآ ^^٠٠ قد محدرأ: لهم - الرسول 
ثوحدْأن ربما لوشاء رئلهم: عل فندوا التوحيد، بدعوة حيعا يآمروتمم بعضا، بعصهم يتح رملهم 

ومنهود يسهم عل فاستكبروا عاد قوم فأما مكدبون. التوحيد من يه أرملتم ؛ٍا فاثاملأتكة، إلينا لأنزل 
هوخالقهم اف أق يعلموا أول؛ منا. أقوى أحد لا وقالوا: بقومم، اعروا فقد بالباطل، الومئع، من معه 

عليهمفأرملنا فعامتاهم، القياهرةتكد.بون، والعجزاهمت، الباهرة بآياتنا وكانوا عليهم؟ وأقدر أقوىمتهم، 
أشد،باكار الأخرة ولعذا»ت، الدنيا. الحياة ل ااأبل عذابه تديمهم لكي عصيبة، أيام ق الروية ىJيادة رمحا 

العداُب،•من، ئمهم ناصر لهم وليس 
والأسساءلامت،أالفوائد 

فكانيومغ،، ل السع موات الو*ئؤ، يومغ،، j، أقواتما فيها وقدر يومغ،، ق الأرض اض •ئق، ~ ١ 
أيام.ستة ق والأرض؛ المموايتح حلق محمؤع 

قبلهم•من الدين أصائب، ما إل أنفلارهم ولمت، العياب،، منؤ الخالف،ن، محدير محب، — ٢ 
عاد.لقوم ك،احصل الدماروالهلاك، إل يقود الأخرين وظلي بالقوة الاستكباروالاغترار ٣- 

اسحمح،.مال،صورةالخيال، يتفلر: — ٤ 

اللم،.الكولؤ، الدخان ينظر: ٠— 

-ii'



فصالتسورة 

دماَكامأائؤن آلعذاد_، صعمه هلحدتجم عل(لهدئ أنتنئ %ن3سث\ 3هاوسئهلم يعؤد أك تؤ 
محلمحه(تحهن.?©؟ ج1محتامحأوءأطون 

لم^كامأسأنف ؤثلندئم وأنحبم1ثئلم ستئئأ 'تقب ب- -ح|ق,إدا 
وما?٥^؟ مخثعو0 ن)ؤة مرء آؤد همقو-ثاوم؛ؤلم أُه1ىسملسو ككا ١ أس آطمنأ ئوأ  ١٥عاقنا شهد-م 

محلأسة\

ثان. تن هأتبمقم قظ ظثشِ آدذى وح ثثؤف. ينا 
ئثمهنثؤأ ميت تزأثثيك.'ولإئّنالثن ثماثم تعتيأ مثنى ^ ١٠٧بمهمحأ؟

وألإبيإقهئكامأآنؤ ثلمهمئ ين أنموهرك، ؤآ علنجهتزأُق نكق وما-تصأ آد:عم ماهة 
ةJثذيةنآؤن. لثلممحص0 ؤأثئنأِفي ألهمءاي< ^١ \يىءث\لآداو\ ثئال حنيخن. 

تتون0؟ه
\ر٠الف

الثواية،من وثئدرهم الهداية، طريق لهم ييهن صالخا نبيهم إليهم أرملنا فقد ثمود قوم وأما ب  ١٨" ١٧
صالخاافه مر وأمدنا ا-بمرائم< ارتكاحم يسبب الهين؛ العياب صاعقة فدمزنهم الثواية، طريق فاختاروا 

أوامره.بامتثال اف عفافون وكانوا برسالته، صدق ومنر اص 

ابحيم،إل ياقوا آحرهم؛ عل ألفم فبميس جهنم، ناد إل اف أعداء ءبمع القيامة ويوم - ٢ ٠ - ١ ٩ 
ينْلقهااش وجلودهم وأبمارمم أس،اعهم عليهم شهدت بفضائحهم، يعترفوا ولي النار حضروا إذا حتؤر 

واُبمرائم•الكبائر من يرتكبون كانوا ما فتذمكر تعال، القّ 
كلأنهلق الذي بقدرته اممه أنعلقنا فأجابت،: علمنا؟ !؛■أقررتم اكاطقة: جلودهم عل وأنكروا - ١٢ 

للحساب.مصركم وإليه شيئا، تكونوا ولر الأول الخلق خلقكم وموالذي ثيء، 
الزول:؟؟-1؟-سّ_،

أنخشثتِ يئودهآزؤش ابمتثهآه  ٦٤تمثتؤ ٤^^٢ ثشثث أن ش؛ثرن ؤ فهُ عود مابن عن 
وختنئقيف، من، أورجلان - ئقيمذ من، لج،ا وخس قريس، من رجلان كان ه أستيظث،ماهناثثؤن 

يعضه،يس«ع يعضهم: قال: حديثتا؟ ْع يافه أن أترون لبعضن• بعضهم فقال بي—،، ي ~ قريض من لهيا 

علإ،قاسمق؛ؤأر< فأنزلت،: كله، مع لقدييعضه يسمع كان لئن ؛ ٢٠٠٠۵٠وقال؛

ttv-



فصلتصورة 

- ١٤٨ ٦ يرتمم  a٤٢٤/ خاري J١)صحح ه. ثثازف آثت أ0 ثلثنئز ووس تلاثثؤدم \صءمةأ ؤلأ 
الصهر،هوت والختن ايافشن(. صفات كتاب —  ٢٧٧٥برتمملم وصحح ياب فصلت، سورة التمير— كتاب 

المؤر.

اضأل ظننتم ولكن القضائح، محافة الشائح ماشرتكم حين الشهود من سشحقون كنتم وما 
ظنتتموهالذي د الفا،ظمحم ت الشح ز ادالح الأمر ذلكم الخراتم. من ترتكبون كثيرأ؛ثا يعلم لا تعال 

العذابعل يصروا فان ومعادنكم، لأنفكم الخاسرين من فأصحتم الدمار، ق أوتحكم الذي بربكم، 
لهم.ليغفر عليهم؛ الرؤؤ س همم فا للمغفرة اف إرصاء يطليوا ؤإن مئزلهم، فالنار 

القييحةالأعءال، لهم فعحثنوا والخى، الإنس شياطين من فاسدين أصحابا القيالين لهؤلاء وقمنا — ٢٠
١الأمم صمن العغ.اب عليهم فوجّث، الاحرة، ذكر وأسوهمم فيها، ورعيوهمم لدنيا، اق  مردةمن بقة  ١١

والأحرة.الدنيا ق وأمالهم هم أنفخامرين كانوا إمم والخى. الإنس 
وارفعواالقران، قرأ إذا محث«د.آ تمموا لا ت مكة ق وأتباعهم لأصحاميم الكفر اء روموقالي — ٢ —٧ ٢ ٦ 

الكمارلنذيس مومح•؟ وما دينه. عل ثعيوه دلكي يمعه، فيتى يوم لا حص قراءته؛ عند أصواتكم 
الخرائم.من يرتكبون كانوا ما أمح حناء الأحرة ق ولئجرينهم الألر، شديد عذابا 

والأسنتباطاتذتالفوائد 

والذل•الخزي وثء.؛ع:بمم وعجرأ، صحفا قومح،م ومحعل ادتجمين، التكيمين من اطه ينتقم - ١ 
العذاب.لتحيروا الناس؛ يعله أن لابث. ودرسا بعدهم، لتي عبرة ونموي عاد إهلاك اف جعل ~ ٢ 

ظق،.حنن عند الله كان مغفرته، ق وطْع باض، ظنه أحثن من ٣— 
والخى،الإنس شياطين من أصحابا للكئار تعال اممه جنل م، مستقلأ إخار ( ٢٠)الأية ق ٤— 
الدنيا.ق أمالهم مائح لهم يريتون 

ومكان.رمان أي ق عته والصد القران، عف التشؤيس أتباعهم من يْلليون ا"ءم الكفار قادة عادة — ه 
اللحدبجت،•الكثرة مواجهة ق ا،لومنتن أيدي ق عظيم ملاح القرآن ٦" 

-٤٤٨



خصيتاّورة 

ء=ٍكمثوأ^\ئ\عوء\نوت\كشمأؤامتآبج،ولأأو؟ \ش نآ هؤ 
?©؟ان\ومحمحس محأهايثاِلآي صِسآي■

صافهام\ضنجحصآلآآومفيآكئ هظتؤثئوع< 
آثودعآإق سؤلأمثن ئ'محعشزبجبمإ ٥" 

هنآتحسنإلى ^^،آث،ثعهآصثهآدج ?ؤآ وهال،إقى نمبذإعبث\ 
إلأذويشنها ثما صمحإ أكن وماكلمنهاإلا أءُ حميعث همين لأق همه عث وتتثث ينك لإدا٢كى 

ؤمنأؤ؟ ئزألت_مغلمم_ؤ إمة, \لأإما ثن يسعنك و)ما أؤ؟ -حيعظي،م 
صرأةتدآق\كىثنيدؤأ ي ولقؤ ثاكش ثالثثاث اكد ؛ص 

متءم0ممته هند ةؤي< آنأةءكتثمحأ oU.ا ثثدوث> إبا٥ عقثلم ظمه>لإن 
^ىوارتمُصون.0يم

ثراالتف

الإقامةدار حهغم ق لهم النار، وهو والعصاة، الكمار من اش أعداء جراء العظيم اِبمراء ذلك " ٢٨
وحجحتا.ياياتنا تكذيبهم سس_، الدائمة؛ 

ندوتهطلكي والإنس؛ الخى فريمي من أصلنا مى أرنا رثتا يا النارت يحول بعد الكمار وقال — ٢٩
نالأذلن.٠uلكوأقدامنا 

وحدهافه رسا صادقات قولأ قالوا الذين إف ١لرارينت بسعادة ويثئرهم ا،لومت؛ن اف يميح —٢٣— ٠٣ 
تلهم مبشرين الشير وق الويت،، عند الملائكة عليهم تتترل فرائضه، أداء عل استقاموا ثم له، ثّريلث، لا 
الرمل،لسان عل إياها اف وعدكم التي ؛ا-اث وايبزواحلفتم، ما عل نحرنوا ولا أمامكم، ئ نحافوا لا 

العيممن أنفكم تشتهي ما ابنة ق ولكم الأحرق، ق معكم ونكون الدنيا، الحياة ق أنصاركم نحن 
بكم.رحيم لذنوبكم، غفور رب من وضيافة مقاما الكريم، المقام من تهلليون ما فيها ولكم القيم، 

إئيوقال: صالحآ، عملا ذلك ْع وعمل وطاعته، افه توحيد إل دعا كن فولأ أقفل أحد ولا - ٣٣
فه.الaإيعين المسلمن من 

-٤٤٩



نميتهمحورة 

الغوالفامحمن، الكافرين من الميثت والخصلة الومتين، من الحسة الخصلة تتساوى ولا — ٣٥— ٣٤
هذهيررق وما مطث٠ مي،ب العادي إليلئ، ١دحط■ء يصير فدلك، منها، أحسن التي بالخصلة الإسام© 
عفليمتوفيق صاحسخ إلا لها يويق وما افه، طاعة عل السائرون إلا يالخنة الميتة بدي الخميدة الخصلأ 

•دالأجر سالخثر 
إيهالشيطان. شئ من يايفه فاسعد تعال، ايئه يه أمر عئا ليضريلث، الشيهيان؛ ، JLUيوّوس وإن ' ٣٦

والأفعال.بالأحوال العليم للاقوال، مح هوالبحانه 
TATV - والهاربظلامه، الليل والمهاد، الليل اختلاف العفة: وقدرته افه وحدانية دلائل ومن

للئمى~ العباد أئيا ~ تجدوا لا بنوره، والقمر بضيائها، الشص والقمر، الغمى وتعانيه بضيائه، 

وحدهتعبدونه كتتم إن حميعأ، حتثهل الذي وحده لله واسجدوا اف، ءذلوئا'>تح فإقبما للقمر، سجدوا ولا 
باستمرار،له ياكبح يلهجون — الرسول أثيا — ريلثه عند الذين اللأتكة فإل الماص استكبر فان حما. 

الأذكار._، يملون لا ومم والمهار، باليل 
والأ،سنياهلأئث،:الفوائد 

الدنيا.ؤ والمديد بالثمر لام■ومcن اللائكة تأييد عن تقبل مإخبار  c٣الأية)١ ق ١' 
الدارين.ق ذااائه؛الأءلمئنان عل والبشرى الله، شرع عل الاستقامة وحومحب، ٢— 

لمتجومنها.افه؛ إل بالألمجاء ووساوسه الشيهتان ثزعامحته مواجهة الومن عل ٣— 

القرآنلأف وتوجيهاته؛ القرآن بتربية للأنتفاع أساس ثرؤل الرجيم الشيطان هن بافه الاستعاذة — ٤ 
وسعادةالإرادة، به جانق وتقؤيته العرفة به جانق الومن تقؤية إل يقصد وهداية تربية كتامحبه الكريم 
حصنوالأستعاذة والشهواُت،، الشبهات هن يضعفهٍا ما ودفع القوتن هاتنن اّتكيال عل متوقفة الومن 

وسهامه.إبليس مئات عل يتعمى الذي ومحياجه الومن 

تمحال.افه إل الدعوة عفلمة بيان ٠— 

تعال.١لخينسبحوناف عل المتاء ٦— 

٤٠



فص<الت،سورة 

لمءىنصاها آدذى إن يوف أهيميث علتماآلماء هادا -صثعه آلمتيس مى آقك ءاتتنهء من وؤ 
آهم-ْثدأمف، ئق أهمى عثنأ عممؤث ثُ ت١تتث١ ؤ، ممحدؤي ٢^؛؛< .إق 

لثاج\ءهمبميئاؤأرإنافيزكمثغألألأم ^١يؤمآمحنتتهآعمأؤإماثقمإنم٠١٠منيأؤآ 
مايئادأو؟ منحكيحمّ،د ئني3 يى-ثلفهء ولا ثديق يى؛Ad لأيأيهآوطد عتيرأأوُ عثتع وإمحُ 

أءه1اهمءاد١ ?و^؟ولزحعلثئ ليم أدومعغنءكرمماب يثك وإك،'إة ين هد,جل1إعبج( لشإأتُما 
ألوألخ؛رثث ومختآءُ ئور  ١٢٠١٠هو.للخئنت ْل ؤبمتتيت ؛؛,j£:U 2تاتنة7 هيتئ  Sfpكافيْ 

وقد?ؤ؟ بمييد مكان ين يثادويتتت< ؤكلى عس محلاؤئوءأتهذ ءادايهم ؤآ دفيؤرثت< 
تشلض وزيهم بينهم لقص رنف من سعت حتقلمة ولولا يعي ة-غتلف آ'لكثب ؛،، ٠٢•

?و^؟هبمسد يخكيِ ؤما ينمها شضلصلحالإس-هء^ر(اساء مربي-اأؤ^؟ يئه 
التفرث

أنزلتافإذا فيها، نيايت، لا يابسة الأرصس ترى ~ الإنسان أتمبما — ايلث، ت البعث، عل قدرته دلائل ومن ورم" 

رالإنتاُت،الأرض هال0 أحيا الذي إن والخيرات. بالثمرات وزادت وازدانت،، بالنيات قمكث، الطر عليها 
ثيء.سحره لا قدير ثيء كل عل سبحانه إثه الشامة. يوم الوني لشحتي 

أمحم لكفره المار ق تلقى أفمن اش، عل تئقوذ لا لتجرقوما القرآن، بابان يكدبو,ذ، الذين إف ~ ٤ ٠ 
طليابداهة بما للعيم محدوفة الاستفهام هال.ا عل والإحابة اف؟ عذابه من آمنا القيامة يوم يأل الذي 

افيتوعد ثم لذ. الوحدون الومتون وهم حير هو القيامة يوم آمتا يأق من إن بل وتقديرها: للامحاز، 
منه.ثيء عليه لامحقي مثر، ماتعملون بكل سبحانه إيه اعملواماشئتم، اللحدين: 

أهواله،شدة من يوصقط يكاد لا عقاب لم اطه عني- من حاءهم ثا بالقرآن كدبوا الذين إل "٢٤"  ٤١
أيمن الباطل يأتيه فلا ونيادة، ونقعى وتبديل ، نحريفكل من وحفظه الذ اعره لكتاب القرآن هزا وإل 

حال.كل ق محمود والأفعال، الأقوال ل حكيم إله من تتريل ناحية، 
الكدبةالسابقة الأمم قالت، ما ْثل إلا الإش١ظت س الرسول أيا الشركون هؤلاء لم؛، يقول ما -  ٤٣

للكافرين.مومع وذوعقاب الماسين، للمؤمنين لن-ومغفرة ربلث، إن لرسلها. 

نفهمها،حتى بلغتنا اياته ييثت، هلا وقالوا: الشركون، لأنكر أعجمية بلغة القران هذا ولوأنزلما " ٤٤
وشفاءالحؤ، إل هداية للمؤمنين القرآن هدا لهم: قل سبحانه: عليهم فزد عربير؟ ورسول أعجمي أكلأم 

قلوحموهوعل وئدبره، س،اعه عن صمم آذاتمم ل به تكد؛وذ( والذين والقلق، الشكوك من للقلوب 
-٤٠١ -



فميتأصورة 

متاديآ،محيب ولا داعيا، بسمع لا بعيد مكان من كالمتادى الخق عن البعداء أولثك يهء ي٠تدون فلا عمى 
هاديا!يعرف ولا 

حكمولولا ومكدب. مصدق بين ما قومه فه فاختلف التوراة، كتاب موسى آتينا لقد وقسا " ٤٥
منلفي وإل الكفار، يدمار بينهم لقصل القيامة يوم إل الحساب بتآخثر ربك من مابق 

الريية.شديد القران 

أماءومن لنفسه، عتاة هبح فيعود ش، طاعة صالحا عهلأ عمل من العادت ب؛ن ^٠^ اض ييين ~~ ٤ ٦ 
بدنيه.إلا أحدآ يعاقج، فلا لأحد، ظلم بذي ربك وما نفه> عل إصاءته صزر فيعود ورسوله، اف فعنم، 

والأستياطات:الفوائد 

فيها.اJيارت٠ وإفات بالماء، اليتة الأرض اش إحياء الموتى: وإحياء المث عل الأدلة من - ١ 

تللث،كانت، سواء منها، ثيء عليه قنفى لا بالأتمال، مثر اف بأن متقبل إحيار ( ٤٠)الأية ق " ٠٢
أوالمثل.أوالحاضر، الأء،القالاضي، 

منه.ثيء بطلان عل يدل، ما الثابتة العلم حقائق من يأق ولن والبديل، التعيير من محفوظ القرآن ٣" 
والثيامت.بالصحر دللث وقابلوا واتماماءأم، بم وسبي الكافرين بتكديب قوبلوا ارمحل ~ ٤ 

علوعمى وصنم للموتن، وشفاء هد.ى فهو له، نفلرتمم حشن، الناس ق القرآن تأثثر ■؛نتلمه " "٠ 
الكاقرين•

النساءمورة تفسير ويتخلر: نبوي، وقف تنتملصلحاوذثسهءه ؤ تعال: قوله ( ٤٦)الأية ق ٦" 
(.٦٠)الأية الأنعام وسورة (، ١٧٣)الأية 
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فصينامورة 

ءلأأيت؛-قءقنع ولإ أنمحا يق كيد وما آ'كمايها مذ خني ثن عنج وما ألتاعي ءلم لثل ؤءيي 
هتيمن ماَكاذوأيدعؤف عنتم وصل أؤ؟ شبمسي من ما.يئا ^، ٥١٠لؤ؛  ١٥تمحقاءى أبج، 3نؤآ 

.ثثمس أنثؤ تثه يإن ألم دعآء من آلامس ٣ .لا منمحمي، قم ما ^٢١* 
ؤتحعقولجن هايثه آلثاعه أئن وما ي، ^؛١ ثثئث صثآء بمد ين نجمة.مثا آدهئة ثثجن 

ممبمهميذظابمحيأو؟هبميممحصئ ي، رؤ،إق إك 
اكمسارت

الث،ارمن الأشجار ءذرج4 وما الماعة، قيام بعلم واخنماصه علمه، سعة عن تعال اش نحم "" "٨٤  ٤٧
سبحانه،اف من بعلم ذللث، كل الأولاد. من حملها تضع وما بطؤما، ق الإنايث، نحمله وما أوعيتها، من 

قمهم، أشركتموهم الذين شركاش أين وفضحا توبيخا القيامة يوم المشرك؛ن اف ينالك، ويوم 
قيعيدونه كانوا ما عنهم وغاب سريكا. معلث، أن اليوم يشهد أحد من مئا ما أحبحناك أجابوات العيادة؟ 

الله.عذاب من لهم لامهرب ائه وأيقنوا ١الزءومة، الألهة من اكنٍا 
شديدفهو مصيبة أصابه فان والولد، والصحة والمال، الغنى اض محللمب من دائبا الإنسان يمل لا ~ ٤ ٩ 

تعال.اف رحمة من والقنوحل اليأس 

أستحمه،قطعا ل حق الفضل منوا أصابته مصيبة يعد س مئا رحمة الكافر أذقنا إن ونسبا ~ ٥ * 
مابكل الكئار ا-بمنة، عنده ل فال ؛اليعث، ربي( إل عدلته إن ومسا آتية- الساعة أف أعتقد وما 

الألر.شديد عذاب من حما ستن.يقهم وما ا-بمرائم، س ارتكبوه 
والامتنياطات;الموائد 

تآثامأتهم ثبمل ؤ لقولهت عابديه؛ عن شيئا نحيي ولن ومحلال،، هلاك افه دون من تحد ما إف ١" 
بمءوقبنوث،ه•

أطوالقنوؤد الإنسان، رجاء بمغح ؛حيث، الرجاء زوال، اليأس أد وارقتوءلت اليأس ؛؛ن المر3، ٢" 
نهايته.والقنوحل ابتداء، هدا يكون ه ميهمس ؤ ت قوله فيكون هدا وعل اليآٌر،، من 

ثبمةآلمته ؤثحن ؤ ةولهت ق ه بنفواعترازْ محق، افه بنعمة وهو"قمره الكافر، الإنسان حالة بيان ٣" 
ضافيمح.ستثمنن ع؛ 

-٤٠٣..
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منالإمنن لائئبمإ ؤ لقوله: ومرادها؛ ه نفيلأتم لهوما دائا الختر بمب أنه الإنسان طيعة من ~ ٤ 
ه.آلم دهاء 

الضر.منه عند اممه رخمت من والقنوط اليأس الكافر صفات من ٠— 

هافه رحمة من والشوط اليأس أمل دم ٦- 
إياها.استحقاقه أوإل ه، نفإل الرخمأ، يضم، إذ يشه، لعجا؛ه الكافر صفامحت، من ٧— 

قوله:ق ثبوته عل والخئية والعقلثة الشرعثة الأدلة قامت ما أنكر إذ وصاده، الكافر عئؤ بيان ٨— 

ه.ثاممة لتاعه ١ ماأظن وؤ 
ه،آةوببم،كشرأيما ؛ jcSjSaؤ لقوله: عملوا؛ بٍا بلإون ّوف ١^١^,^!، مولأء أف تأكيد ٩" 
القيامة.يوم هذا ويكون 

آرءئثتِش يي"وأر ^لأءولداسه'آءهذودىه ̂ ؤ
تتربهحِسبو. شماق هوؤ، مس أتل س ي ًتكثنأم مئ عند'آثو يى د=ك؛ان لن 
'نهييآدهءيمق،مز، أق؛ذي،نؤق أ-ئس آقد لهم _>، حئ آذيأم ومح، آث"ماق ق ؛؛^ ١٠

اوأهتحط يمخر ريهرألاه• ألآإي(فيطبمزقنوبي 
الشسثرت

صاحبفهو مصسة أصابته ؤإذا النعم، اش شكر عن امرق بخير الأتان عل أنعمتا وإذا " ٥١
كثير.دعاء 

إذنيه، كديتم ثم اف، عند من القران هدا كان إن أحيروق الشركزت لهولأم الرسول" اتبما ~ قل " ٥٢
الخق.عن يعيد خلاف وق الناس، أصل تكونوا 

فيهادما هم أنف■ئت، وؤ، والأرض، الموات نواحي ق الصدق، وبراهين الحي دلأتل سربمم - ٠٣
هؤلاءيكمؤ أولر تعال، افه من الخى هو العفليم القرآن أف لهم يسيرق أن إل تعال، افه قدرة ءجائ_، من 

هداإن وافه بل ا-لحوامح—،: حلقه؟ يفعله ،ثا ثيء كل عف شاها ربك بأف حق، القرآف أف دليلاعف المشركين 
دكاف.

البعث،من ثلث، ق مم الذين اكركين هؤلاء اعتقاد حهلورة من — العباد هما — فانتبهوا ألا — ٤٠ 
•ثيء عليه بمفى لا مح؛هل ثيء بكل فإثه تعال، اممه سخهل من واحذروا لأنفكم، فانتبهوا ألا والحاي،، 

-٤٠٤-



فصلتسورة 

والأظ٠uت:اكوائال 

إذافإد4 والشدة، الرخاء ق رثه ْع الإي،ان صعق، الإنسان حال عن مستقيئ إخيار ( ٠١)الأية ق — ١ 
كثيرفهوذودعاء صؤ أصابه ؤإن الخق، إل الانقياد عن وئزمع أعرض عترهما أو رزق أو بصحة افه أنعمه 

الرخاء.ق يعرفه ولا الشدة، ق رثه فهويعرف صؤْ، افه يكئفط بأن 

ثإداأستاء}أتىلقولهتؤ الصزاء؛ عند مقبل النماء، عند بطن إنسان هو حث من الإنسان إن — ٢ 
وئقاإ؛بماِفخءه.آعتفف 

ه•مئى يإذاآممتامزاآلإدس ؤ لقوله؛ افه؛ عند هومن النعيم من الإنسان يه يتمئع ما ٣— 
بادثتهادن محيبْلر يمح، التعمة عند اثه ه نقمن الإنسان رأى فإذا الخالة، هذه من التحذير — ٤ 

الذموم.الإنسان هذا ق داخل ائه فاليملم عاليه، تعال افه أوجس، 
الإنسانازداد وكث،ا الحق، إل طريق فهو ه؛ نفول الأفاق ق تعاق افه أيامحت، ق التفكر وجوب، — ٠ 

يزدادإيٍانا.تاملأوتدبرأفانه 
حق،أيه عل للرسول يتمكيته استدل، تعال افه أى ذلك وجه مرثراتما• عل بالاثار الاستدلال ٦" 

موثراما.عل بالأيار يستدل، فالإنسان 

 —W شمتأوتميده،ءكأ أةّ' يغش ٠ قوله من توخي تربوية فائدة وهده الخالقة، من الخدر
L•افه ترام، موف فإيلئ، وأقوالالئإ، وأفءالك< الث، نفعل ثيء، كل عل شهيد افص أل علمتج فإذا 

ؤ،كان س أف ومعلوم الله، لقاء من شك ل أثم تكذيبهم _—، وأي المكدبين، هؤلاء حال بيان ٨— 
فه.يعمل فلن القه لقاء من ثلث، 

بأفعالهثيء، بكل ومحيهد ذللثج، وغثر وتدبيرا، وّالهلانا وقدرة علءأ ثيء، بكل الله إحاطة بيان  ٣٩
انماد.وأفعال 

له.التاقة الرائة يورُث، ثيء بكل تعال افه بإحاطة الإي،ان أن ذلك اض، هراقبة -نحمق ١ ٠ 

٤٠٠-
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مكية.النرولت 

القاصد:

والبعث.والرسل بالملائكة والإيء^ن تعاق، اف بوحدانية الإيءان تقرير ~ ١ 

عامة.والمشربة خاصة، المل>دن حياة ؤ وأهميته مابد.أالثوري، عظمة بيان ~ ٢ 

للشربة.الكريم القرآن هداية مرير — ٣ 

١العالي رئب، عند من وأثه الرصمح،، لدى المدر وحدة تأكيد — ٤ 

١^١^٢^بمي 

ماقلم> ؛؛0؟ آ-لكثِ امحذاثُنملكاآثئآلمؤار_ ثإل ثط،.إتك َكثإاث ُأه؟ عسق ؛؛Q؟ تِ حؤ 
وآلئثغكقميهن ين يتثهلندى آيتكزث 0كار  ٢٥٠انتظم آتثيخ ؤكو آ'لأرني، ق وما آلثتنؤ؛دؤا 
هُهأؤمحم ألأا0آثههزآءؤ الأينيث ؤ، لثن ؤتنثثفمحك رجيم قنمد ثثتءم0 

الم،ر.

إعجازبيان إيرادها ز الحكمة من وأف القطعة، ، الحروفعل الكلام البقرة محورة مطلمر ق وثث.م — ٢ — ١ 
القرآن.

 ®~v ~ المنزلة،الكشبح ق هيللث، من الرسل إل أوحى القرآن، هن.ا — محمد يا — ربلث، إليك أوحى ما مثل
المتع،الأرص؛ن ل ما يكل المسح، المموامحتح ق ما كل له خلوقاته، تدبير ق الحكيم ملكوته، ق العزيز اف 

ألعفلمته ومن العظمة. صمار-ت، فيه اجتممّتح الذي العظيم محلوقاته، جح عل وصفاته بياته العلمث وهو 
فول،من العثلمة طْ يمس ما وبكل محبحاته بعظمته تناثر فهي ثثثمن، أن تقارب، الع مواصته ال

لذنوبالمغفرة افه وسألون رحم، بحمد بالمسح يلهجون كلهم والملأتكه وردبآ! انحل. افه إن المقرين: 
•<رم.الرحيم اكاتب؛ن، عياله نوب، لن. مغفرته عن تغفلوا ولا العباد، هما فانتبهوا ألا المومضن. 

والأستياطات،:الفوائد 

ويرؤبونالماس، •٦١ يتكلم الض الحروفج س نبيه عل المنرل كلامه إن حسث، تعال، اطه ةد.رة بيان ~ ١ 
بمثله.يأتوا أن عجزوا ذللث، وْع كلامهم، منها 

ؤبجه،.إتكه•لقوله: M.، المي سوه إنات ٢- 
٤٠'



اكورىصورة 

يقيدموصول ام ماه ؤ لأن ه؛ آلابج، ؤبماق آلتمنؤثه ناي، لم> قوله-ؤ ل غهأ اف ملك عموم ٣" 
العموم.

ه.مقهى وثن لقوله: الذائ؛ هش علواش بيان ٤— 
مالنا تحرهم افه س لولا ا،للائكة لأل لتا؛ تعفرون يالملائكة لتا تحر أن عليتا اطه نعمة ٥— 

اضتحرهم.لكي لتا، استغفروا 

ه،^٤ ^؛؛;٠"^، مو'ىلات: بثلاثة ذلك وأثم رحيم، غفور §،ق افه أف تأكيد — ٦ 
لقوله:كالتعلل ه قوله: لأن القدري؛ اش -محكم j الحكمة بيان ٧- 

لأنالإجابة: فتكون الأرض؟ j لئن يتعفرون لماذا يقول: قاتلا كان 

الرحيم-الغفور هو القه 

وقق,لائ<أفيتابويمسل?و؟ ءيم أثن وتآ عاقمم حفيظ آثم أئياء ددذبجء ين أقئأمذط نؤ 
فؤ،آيثوؤممفى ميى فيه لارت، آيج بجم ثنن-متاؤيندر ؤندرأم همءاةعثؤكا إقأى 

ؤلإمن ئم ما وآلْلثل«وي، تخمتعت ق من دخل ونى ؤيؤدة محت ثآء أأج؟وؤ أدي\وث 
ثيا ٢٥٠محمؤ-مث د محئو آتمذيأبن أهأرأم ولأُصتم 

ؤآهاطزمحب و]قتي ميًفئق عفيد تق آثم د'.لفم آممه ثقكثمحُإق محن محو حنكم -آ
قسَؤئإمحءهيه يروم أرمحزأ آ'لأدشَ آروجمامحيى قثبلإ" ذعوثن1 جعل، دآلأيمحن آلثمتؤزت 

ؤمدرتثآء .بتن وآمحلإءمثسءألإ3ث<محثوآكميعآئءٍارو؟
4آمحمحءلم0<

\ر•الف

ومحاسهمأعإلهم، عليهم محففل افه يأل الهةيعبدونها، افه غير من انحدوا الدين المشركين افه تيدد ٦" 
الأمانة.أديث، وقد مبلغ أنت، وإث،ا أمالهم، موولأعن ~ الرمول اتها ~ ك القيامة. يوم علميها 

حولهادنى مكة أهل قذد فصيحا؛ عربيا قرآنا اليك أوحينا الأمين الأنبياء إل أوحيتا U ومثل ٧- 
فيهيتئرق ئم فيه، شلثج لا يوم وحسابهم، الخلائق -لحمع القيامة يوم العقاب من ر ومحن. أجعين، العباد من 

المستعرة.جهنم نار ق وفريق، الحنة، ق فريق، فريق؛ر،ت انماد 

٤٠٧
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الؤْتين،من يشاء ثن رحمته j يدخن أن أراد ولكنه مهتدين، كلهم الناس لجعل افه ثاء دلو ٨" 
المذاب.عنهم يدح متر ولا أمورهم، يتول مى افه دون من لهم ليس بالكفر أنفهم والظالمون 

وحدهقافه ينولومم، اطه دون من أولياء انحدوا يل وليا، اطه يتخدوا ل؛ أئم المسركنن عل افه يئكر ٩" 
ثيء•لابمجزْ قدير ثيء كل لهوعل الوني، بجت الذي وهووحدْ وليا• أرادوا إن بمص هوالوئ 

اشذلكم هو• رّوله وثق كتايه ل اطه إل فحكمه الرين أمور س ~ العباد اتبما — فيه اختلفتم وما — ١ ٠ 
•شووفى{ كل ل أنجع يإليه أموري، ق اعتمدمت، وحده عليه وربكم، رق العفليم 

أزواجاجنكم من لكم جعل السح، والأرضن السح موامحث، الخالق سبحانه هو ~ ١ ٢ — ١ ١ 
منتثرينؤيثثكم بمكم.كم، أيضا، أزواجا والغنم والمر الإبل من لكم وجعل إليها، لتسكنوا وإناثا ذكورآ 

لهبالأحوال، البصثر للاقوال، مع الوهو محلوئاته، من ثيء يايله دلا نعال يشبهه ليس التوالد، ب—٠ ب
منعل ويضيقه عياله، من يشاء من عف ررقه يومع السع، والأرصتن الع موامت، المالكومث، صيحاته 

قيء.علميه عنفي لا عليم، الأشياء من ثيء بكل صيحاته إيه يشاء. 
والأساطات،:الفوائد 

طريقهم.تعرصن الش العوقامت، مواجهة ق اطه إل الدعاة ليه ت١" 
وملرْينبه ئناطبين وكنا عربثأ، القرآن كان إذا اثه ذللث، وجه وتعلمها. العربية اللغة معرفة أحمئة ٢— 
العربية.اللغة بتعلم إلا ٥^، إل الوصول لايمكن فإثه به، ؛العمل 
وئلهم ليي فامم القيامة، يوم بالشرك أشهم اافلال^ن عافية عن تقبئ مإخبار الأية)٨( ف ٣' 

تعال•اطه عقايه من ينصرهم نصثد ولا أمورهم، يتول 

الأيةاء التضرمحورة ينفئرت نبوي، وفم، محمنهءه سدثاءي، ود.حل ^ ١٠قوله،الأية)٨، ق ~ ٤ 
(١٧٣  ،C الخنةذكر فيها الي الأية عف يقْني أن 'ريئبغي ايحاص•وقال ،• ٦٠الأية)الأنعام محورة وضر

]•ورههمحمنهء^ دثّاءق من ذحل ؤ نحوت والعقاب، النار ذكر بعدها كان إن بمدها، ويفصل،ثا والثواب، 
ويعيبأي؛ فعل، بإص،ار متصوب قبله مما متقني لأمحه ^ ؤرألهل1يمحود< يقول: أن ينبغي لا ٨[، الشورى: 

)القطعُالأمحافصبمم(.الظالين«ا وأوءد. أو الظالمثن، 

ولاله ول لا القنال؛ كان إذا المخالصن، مفهوم س والث.ريل وود، uصر له الأس س بالعدل القاتم ٠- 
ونصير.ود فله بالميل قام متى نمثر، 

فصلصمثر لأف اض، دون من لأحد ولاية فلا ؤةس>م_ألنلأيم، لقوله: طه، الولاية إنثاُتج ٦- 
الحمر.يفيد 

٤٠٨.
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•^ آدلو ذ1صكتتوإل ؤ ت تعال لقوله الاختلاف؛ عند اف حكم إل الرحؤع وجوب ٧— 
التزاؤج.سب الأنعام من له خلق وما آدم، يني وتكثر ويثئ ينثر قلي اش ٨" 
لامثيلفهوغلا ه، فقال:ؤلثقَكلهءيىتُ آخر، إلهآ اض مع جعالوا الدين الشركن عل الرذ ٩- 

دلاوغثرْ•الضان، و ولا له،لأفيالخالق، 

وممحشؤبمها وما آوحي-كآإثاى دأمح-كا ؤثا يدء محش تا بىأتين م مغ ثؤ 
شه محثبجث آثه إد_ئ تآشئب تا هكئ فيهكرعق ننمثمأ ثلأ الن؛؛ث آيمأ أن ثبمتئ 

ثلقاش هم بمي ثى آلكنتب ييبجأ آقبم، ؤإن سم لئى قض لم إق ربما ين سثمث 
آلثقثآآنزلتر تا٠تق ؤهق هما؛م اآؤلأيبغ أينب ،=قث1 وآذثق_لم ^0؛ لو؟ثلقلأغث تنيم_، ينه 

حجهثآُ أعمقتظم ؛2^1 لهذف لتآ ^١ آس ستئأ هءد ؤلينت حضثف ين 

التفرث

الأديان،خير الدين من لهم شرٍع أن العظيم بكرمه ه دالتي ا،لؤم~؛ن عباده عل بحانه يمس " ١٣
باقامةأمرمم الرين، من العزم أولو وهم وعيي، وموص وإيرامم نوحأ به أمر الذي الإسلام وهو 
وأعرضوااسثقالوا، الذين الشركن ودم الدين، ق والقرفة الاختلاف عن وماهم الدين، هذا شعاتر حيع 

منبالطاعت إليه يرجع مى ويوهم، الرسلن، من يشاء تى يمعلفي الذي افه، توحيد إل ه الص دعوة عن، 
•الومنع، 

حمالهموما اف، صد من بالعالم الرمل جاءتمم ما بعد من إلا والمشركون الأديان أهل تفرقا وما - ١ ٤ 
الكئار،بإهلاك بينهم قممي العقاب اممه؛تأخثر من مابؤ حآلم ولولا يينهم• والعداوة الخد إلا ذلك عل 
زأوقعهم َكتبهم ز ثلث، تفي الهالكين، أوكلئ، من؛٠١ والإنجيل اكوراة أوتوا الذين الكتاب أهل وإن 

والحيرة.الرسة 

وقل:الشرممن، أهواء ولائئ اش، أمرك ك،ا واستقم — الرسول، أنجا — مائع العفليم الدين فلهذا — ١ ٥ 
وربكمربما اض الحكم. ق بيتكم أءدل، أن رب وأمرق رسله، عف افه أنزلها الش الكتب بجميع آمنت، 

-٤٠٩-
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افالحق. سيرن| ْا بعد وبيتكم بيتنا جدال لا اليثة، أعإلكم جراء ولكم المالحة، أ'مالنا ثواب لنا حميعا، 
للحاب.الر->ع وإليه القيامة، يوم حميعآ وبيتكم بيننا محمع 

والأستنياطاصالفوائد 

محمد:إل ان؛هئوأ نؤح من واحد الأنيياء دين ~ ١ 

همال: إذ الشتm إئاترسالة ٢- 
فيه.التئرق وعدم الث.ين، باقامة مأمورون حميعهم الأمم ٣— 

هويد؟محا,إكمح ؤ لقولهت والخالفايت،؛ اليع من ^ ؤشيبّبم وتعاق مارك الله عصمة ~ ٤ 
لأمحااس_،ّداية.ادث،علالإئ؛ةإنىافه؛ ه- 

ه.وبع؛ا_جم اقولهت معتي.؛ فإثه؛١٤ العلم جيء بعد من الدين حالف مى ~ ٦ 
ًقثآيآسثفم ؤ لقوله: منه؛ ليس ما الله دين ق محدث، ولا أمر، تما يستقيم أن المرء عل محب ٧- 

همحق 
دثثويه-وتجنه ئؤيدْ والنواهي الأوامر هذه مثل لأف ه؛ لتييه وسال تبارك القه نشيت، ٨— 

ه•يزًًؤتسما آلثص شد ءاتنت،يعا ؤوير لقواهت تمنابؤ؛ من اش أنزل ما بكل الإيان وجوب ~ ٩ 
ه.>ي.قكم ل وأمنتؤ لقولهث العدل؛ وجوب — ١ ٠ 
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غضبؤعثعم رغم بمن داحضة "محنهم لث» آنتمحيب ما بمد بن آش ق بما-مرئتي إلون ؤؤ 
ئنجئبلملآلتاظ ومايتر>لك ليى -ألاأصب ١^٥ آست ؤ؟ كتدئ عياب ؤتهتآ 
نلق١^٤آتها وسلمنين يتنآ سقمن  ١٣١^وأك؛زى يهنا ^^قهاأكمتت<لأقزن اؤأر 
آليثذمحبمو يشاء من يترى ِبمبادْء لظيس 'أو^أا'أثة عيد صقل ش ؤ، ثماروذكث> آئ؛ث 
ثبيدمحشآقياومحءتيث؛افي~ْرمحءدمر، مدقث آلآ-خرف *مت سكاىمئ و؟ آمر 
وآهينةيس فيآٌتة ومالت. 

•المحر 

ربهم،عند ياطلة حجتهم ك استجاب ما يعل من تعال اض دين ق بماجون الدين والكمار  ٠١٦
الاحرة.ل الأم شديد عذاب ولهم الدنيا، ق اف من سحط وعليهم 

الناسين ليحكم العدل؛ وأنزل بالصدق، متمة الكتمج، وسائر القرآن أنزل الذي تعال اف ~ ١  ١٨٠ ٧ 
سجيتهايتعجل الي الساعة تللثح تدرى. لا وأتت ئرمح اياعة وئت لعل ينيمك وما بالإنصاف، 

إنالعباد، اتها فانتبهوا ألا حما، وايمة أق|ا جرما ويعتقدون هيامها، من حائمون والومتون سخرية، الكمار 

الخق،عن بعيد صلأل لفي الساعة قيام ي بجادلون الدين 
أجد،يعليه لا كلها القوة له الذي القوي وهو منهم، يشاء من يررق بعباده، لطف دو سبحانه افه ~ ١ ٩ 

أعدائه.مجن انتقامه ق العزيز 

لهنضاعف الاحرة ثواب ونثته بآماله يريد كان فئى للاحرة، الممل عل تعال اف بمس " ٢٠

منالاحرق ق له ومجا نريد، لتي تشاء ما منها ئؤته وحدها الدنيا الخيام متاع بعمله يريد كان وقى حسناته، 
يستحمه.ثوايسه 

قيمحءومد،كاثسدردلث> - سكاىمب اف رسول تلا ،؛ ١١٥قمح* هريرة أبي، عن 

مئآدم ابى ه.' اف ®يقول خون اف رسول قال ثم ه ^اوئأم>فيأ'ض-مقينصيس، 
*فقرك،، أصد ولم شغلا، صدرك ملأت تفعل ؤإلأ فقرك، وأذ غثي صدرك أملأ لعب1دبي، 

منالحاكم وأ-محرجه ( ٣٩٣برتم ١ ١ ٩ T/ )صحيحي j حبان وابن ءرس. حن ومال،; ، ٢٤٦٦٣٠برالن ز الرملي )ا-؛م-بم 
(.٩٥•برتم انمحيحت لي ي)ايال١لآد١بي ووامقها ( ٣٢٦الذمي)الستدرك؛/ووامقه وصححه سحوْ، ار يبن معقل رواية 

-٤
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والأساطات:الفوائد 

الأشياءبه يوزن ما اليزان لأ0 ه ؤأيخ؛آة ؤ ت لقوله القياس؛ »إساءت عثٍمين; ابن الشخ قال — ١ 
منيتفائه القرش ق اف صربه مثل كل أل واعلم السإوثة.... الشراع ق القياس إئيات ففيه بينها، ويقارن 

آنزلثدألقتا'ةء ايثثؤة تقل ؤإئتا ^ ١٠فال،الخال، هذْ عل الحال هذه قياس به اصود لأن لالقياس؛ 
ؤإلحاقالوازنة يقتقي والتشبيه به، ومشبه مشبه هنا عندنا [، ٢٤]يوش: ^ آمحيير ظئنلْلبمتاث آلتثل مى 

(٠ ٤٧٧ه/ الكريم ١^٠^ ير )نف١ ^ ٠٢القياهو تماما وهذا به، بالمشثه الشثه 

ثابت،حو وهذا ينلئك. وما أي: ه، ؤثتاتويد،ث لقوله: الساعة، تقوم مض يعلم لا الضه ٢- 
السائل«لأمن بأم صها المؤول >)U فقال: الئاعة؟ عن س قال: m الض سأل m؛ جميل فان 

الإيانينال، باب ~ مسلم وصحيح ٠، ٠ برقم الإيان، عن قو الض جمنمبل سؤال باب ■" الإبان كتاب — الخاري )صحح 

(٩٠ برقم والإحسان، والإسلام 

خوفاحائقون ولكنهم ه، ^١ مئفموة ءانؤأ ؤواك!بمثث> لقوله: منها؛ حائف، بالثاعة المؤمن ٣- 
لها.العمل عل محملهم 

الأجركل تعاد ش العمل إحلاص إل والدعوة الدنيا، الخياة متاع عل الحرص من التحذير ٤- 
والثواب.

جهملتُ فزجعنتا ممد يش ئثاء نا مها لمح» محبيآلماحلأعثتا شَكاث ؤ مقثدة ( ٢٠)الأية ~ ٠ 
أراد.ما كل لانمر فانه اللنيا حرث أراد ثمن لأي ]الإساء:ا/ا[؛ ه ئد-م_را بمتنهاتتّموثا 

ثواببعمله أراد فمي الدنيا، أو الأحر؟ يعمله أراد من حزاء عن متقيئ إحبار ( ٢٠)الأية ق ٦- 
ثوابله فيضاعف الحن، عمله ق له يزيد اف فان الدين، إل الث.ءوة ز وأنفق الله، حقوق فأدى الأحرة، 
له،قسمه ما منها افه أتاه ها وحل. الل،نيا بعمله أراد ومن الزيادة، من اطه شاء ما إل أمثالها عشر إل الحسة 
الثواب.من شء الأحرة ق له وليس 

.٤٦٢ -
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مئآلصي ئدآنيةؤإهد==قلته ؟،؛يادن لهمنر،اشيما ثتبمؤأ مثهنِيءكتؤا أؤ 
نهويتتكثثؤأ منا م£،مقيرى ضى ؤ؟ آلسم ^٢عداب لآآمحليا؛ى سأم 

عنديثاءؤن ما ئثم آلجكتاب رؤصكات ؤ، آلصقيحشب ؤعملهمأ ءامنوا ؤاليبن بهتي وائ 
ئل/لآألثظحث وععاؤأ  ١٣٠١٠آمحيق ;مادْ مثنأئة fلفيى ؛، U-S?ؤ؟ ١ل٤-^ر ٢كصل هو دإلث< يبهم 

أمأوأُ ستؤئ_ عس أقن ■ثننا'إ0 لم» رد حتثنع رشَمزذ ^^ ١٢ؤ،آتؤدْ إلا ثم؛ هثه 
علمقوِسحهأممد ءيئ،ةواأئ، عيل أقث" تثإ عقأئمحَؤثا آء< يملنن 
معاو»ت<ما ؤتتلم آلثتثات عن وتتقوا ءبادْء عن الإ1ئآذثإ)؛ّ أهو٢لى أكدمحيأؤأر دذ١ت 

تديلعذاب لثم ^١،، ١٥٥تن ؤينيدم آلخنلخت ؤملؤأ ءامتؤأ أؤبم 
التمسثرت

لهمقرعوا والش؛اط؛ن، الأئ من شركاء باش المشركن لهؤلاء هل اكرين: تعال اض - ١٢ 
بتعجيلبيتهم قثمى يامهالهم؛ ا؛ق ءاش حكم أن ولولا تعال؟ اش يه يأمر ام الذي والعصيان الشرك 

القيامة.يوم مو-ءع ءذ\ب لهم بالكفر أنفتهم الذل١لثن وإى هلاكهم. 
ا-اهرائمارتكاحم يسب اش؛ عقاب من القيامة يوم حاضن باش الكافرين — الرسول اتبما ~ ترى ~ ٢٢ 

منيتمنون ما لهم العليية، الخنان ريا'س ق اف عملوا؛aلاءة الذاين والمؤمنون ثبمم، نازل والعقاب لع.نيا، اق 
ئووه.يوصف لا الذي الكبير هوالفضل العفليم الخزاء ذلك ريم. عند من الثتم أنولع 

اتها— قل تعال. اض أمرهم ؛،ا يعملون الذين الومت؛ن عباده اش يبئر الذي الكريم المقام ذلك " ٢٣
القرابة،من وبمكم بض  ١٠محلوا أن إلا الرسالة، تبليغ عل أجرآ منكم أءلاو_، لا للمشركن: - الرسول 

المومتثن.لعياله شكور التائب؛ن، عباده غفورلذنوب اض إن له. نضاعفها حنة يكسب، دس 

آلقربى حير: بن سعيد فقال ه ؤ(ألئنبم وإلاألتنده فوله: عن ثئل أنه عتهء١ اش رض ماس ابن عن 
فيهمله كان إلا قريش ص طن كن م الض. إن قه، ص الذ يمحي ماس ابن فقال ه، محي 

القرابة.من وسكم بيتي ما تحلوا أن إلا فقال؛ قرابة، 
الآ؛ة(.باب اكورىا سورة ~ التستر كتاب —  ٤٨ ١٨برتم ٤ ٢ ٦ ٨/ البخاري )صحيح 

لوإليه؟ القرآن ية بناض عل الكذب احتلق محثا..أ إن أيقولون: بل اكركن: اف يوح ٢" —٠ ٤٢ 
إثهالحكيمة. بحجحه ويوصحه الحق، اش ويست، الباطل، اض ويزيل قلبلمئ، عل اش دثع ذللث، افأريث، 

.٤٦٣
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يشاء،يئى الذنب عن ومنح تابوا، إذا عياله من التويت يقبل وهوالذي العيال، زقلوب ط عليم صحانه 
عليه•فيحاسيكم وشر، حير من تفعلون ما ويعلم 

فضلهمن ؤيزيدهم الحؤ، من إليه افه دعاهم لها المالخاصت، يعملون الذين المؤمنون تجيب، وي— ٢ ٦ 
جهنم.نار الألرق شديد عذاب لهم باق والمكدبون كيثرأ، وأجرأ مدى 

والامتساطاته!الفوائد 

حرمهثيء نحلل أو افه، أحله ثيء تحريم j( الكار الرماء أطاع *_ ءث؛مينت ابن الشخ ءال، - ١ 
•( ٩٤٩٠/ الكريم القرآن ير )نفشركاء®. انحذهم قد فائه اض، يوجيه لي ثيء أوإمحاب اف، 

لاينغم.الماضي ق يعني يتغيم، لا أرلأ افه قفاه ما — ٢ 
النساءصورة ير نفؤينغلرت سوى، ، وقف^ يهثر وايع تع١لت قوله عند ( ٢٢)الأية ق ٣- 

(.٦٥)الأية الأنعام وصورة (، ١٧٣)الأية 
إحاروفيها الأخرة• ل والكرامة بالعم الؤهت؛ز، اف• نمال وبشارة متقلأ، إخبار ( ٢٣)الأية ى - ٤ 

فماعدأ.بعشر له يضاعفها اض فاق حنة، يكتس، مى حزاء عن أحر متمن 
ه،^^^؛! ^٢٠٨٤لقوله: الض. به حاء لما الكئار ضابذة شدة بيان - ٥ 

العماة.•يا بمسح اف من عقوبة القي، عل الطح ٦— 
وبمفوم،وطاعته، توحيده إل رجعوا إذا عتاده، توبة افه تمل عن تقيئ مإحيار ( ٢٥)الأية ل - ٧ 

الماضيق سواء - وشؤ حير من عباده بمنع  ١٠يعلم ه اطه أة وهو آخر، متقبئ إخبار وفيها سيئامم. 
حا•وهوجازبمم ذللث،، من قيء عليه عض لا ط - تقبل أوالمأوالخاضر 

تعال-اف لإجابة م، واثه الصالح، والعمل الإيمان فضل،ن ٨— 
الإعجابمه عن يقهبع أن الإنسان عل ثبج، هذا وعل اش. خثرفبفضل من اذ الإنبمال ما كل - ٩ 

دالغردد•

العقاب.والكفر؛ل.كر العاصي عن الناس بماور تعال اض - ١ ٠ 

-٤٦٤
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ءص؛ر"غيرّ يبآدَء شديتايثاءإهث' يرل محلين فيآلأ>قش محأتيتيهتادبلئوأ ١ ؤ
.إمحئو محظ> ؤينثز قثيإ ما بمني يردايث<لأ 

تنصهمحظم مدبر.ا نكه وهومحض^رإدا دآئ يؤن وى و؟يقو آلثثؤتي 
ينلكم محيا آمحثني_< ف يثعجغب أمر ومآ عنَقث\م'/ج؟ ذنتت0ث\ َة1ثت، مما ثمبمبمكو 

^أُلنثآمثةفيألحوللملىأه'خقثصآءوإرفي محالاءثيّإر محيت ين محت>آثو 
_^y^؟نمش يتاكسؤأ بجثهن آد ،2^.؛ ^؛١^ إؤآ ^،وش .٠٥ف، أ0 ءم_وث عق 

ءايلآامامحأءنسد<.همحبمم 
التفرت

فيإوالعدوان الماد عل ذلك -نملهم حاجتهم،فوق عباده عل الرزق تعال اش ولودثع ~ ٢ "٨ ٢ ٧ 
وهوشووئهم، يتديثر بصثر يأحوائم، حيير بعياله إيه لكفايتهم* يشاء ما بمدر يرزق سبحانه ولكثه بيتهم، 
بفضله،عياله يتول الذ*ى وهوالول حلقه، ق رحمته ويتثر تروله، من يئوا ما بعد من الهلر يثزل، الدي 

حال،.كل عل الحموي 

الدوات،أصناف من فيهيأ تشر وما السح، والأرمن السع موايته الحلؤ، ت افه قدرة دلائل ومن " ٢٩
القدير، اء يشإذا كلهم الخلوة1رت، جع عل سبحانه وهو سهاء، كل ول الأرضي، وجه عل تل-ب للءٍ، 

؛عج>ْ-كاء•

عنويعفوربكم ارتكبتموها، الش معاصيكم يس، فبمعيية من ~ العباد اتها "■ أصابكم وما " ٠٣ 
-يا.فلايواحدكم الذنوب، من كثير 

وئمن اف غثر من لكم ولس منه■، تفلتوا فلن الأرض، ل افه بمعجزين - العباد أثيا - ولتم - ١٣ 
يؤذيكم.ما عنكم يدفع ولأمتي أموركم، يثوئ، 

n-r-r  اممهيشأ إن كالخبال،، الحر ق نحري التي الكبيرة فن السبحانه: يررته عظمة دلائل ومن

واضحةلعلامايت، العفليم التدبير نالئ، ز إن البحر. ظهر عف ثابتة الفن فتقمر ساكنة، الريح بجعل أن 
الحاصقة،الرياح يرمل يشأ ؤإن سبحانه، لتعمه مكور افه، طاعة عف صبار لكل الربانية القدرة عل 

الذنوب.من كثير عن سبحانه ويتجاوز ةنو•<٠م، بت، عليها؛ومي السفن هده فيغرق 
افه.عقاب من فرار من لهم ما والشاهدة؛الاْلل، الموعة أياتتا ل محادلون اان-ين الكمار ويعلم — ٣٥

-٤٦٠
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Iوالأسناطات الفوائد 

ييغونفامم عليهم، ووثقه الرزق، اف ط إذا في،ا العباد حال عن متقبئ إخيار ( ٢٧)الأية ق ١" 
لكفايتهم•يشاء ما مدر أرزاقهم بمرل اف دلكن عل؛عض، بعضهم وبملغى أشرآوبعلرآ، لأرض اق 

وحلم.اش عند من وتفييقه الرزق تنط ٢" 

٠>^'لقوله: وعلم؛ محرة عل بئ عفآخر، وتضيقه أحد، عف الرزق توسيع أف إل الإشارة - ٣ 
همثأدمءثمئتيت 

ه.ئدير اء إذاثثوهوعك-تءّعهلم ؤ لقوله: الحساتمج؛ يوم الدوايج هدْ بجثع هل افه قدرة تمام ~ ٤ 
حوالدنيا، الدين ق المايسه يوي والأيام الذنويح ايه اكتبأن تقبل مإخبار ٣( )٠ الأية ق ٥— 

بما.عباده فلايؤاخذ اليثامت،، من كثبمر يعفوعن هق اممه أن 

إل:الخويث، العلم توصل ~ ٦ 
نحركها.قوة فيها رتوثر ما محاكتة، تبقى الفن أن أ~ 

الغرق.من ومحفظها التوازن لها يؤمن لانراه، الماء ل مامغمورأ للفن أن ي،— 
الشن.ظهرها عف لتحمل مناسبة كثافا>ّتؤ ذايت، وجعلها والأمار البحار مياه تخير ج~ 
دايتؤالخشبية ١لألو١ح لتئييته ومسامثر الماء، من أخمل لأمحه فن؛ اللصناعة الخشس، امحتخدام د~ 

داخلها.إل الماء تتئ>ث ويمع الماغهلة، القوة من يزيد ؛ئا الكثثر، السطح 
p?fun-a^tv42<ل^١eاntaiI١هn^/c>lran-n^.cاttp://qXا^

عليه؟عنقي فلن العاصي بمدب أن أراد قنوإذا افه لأف ورئابمه؛ تعال النه خوف، وجوب ٧— 

^١لقوله: رلعقو،ا>ّتن،؛ سيمحب، وأما العاصي، من التحدير ٨— 
واجمةقاما الحي، لإنات الجائلة أثما بجدرزه، ثتقت؛أكبف ؤ لقوله: الحق؛ لإبطال الجائلة ذم ٩- 

هآنس همآ آني، ؤو؟ثنيلهم وتعال: تبارك اش هال والرهان، والبيان لويج الأمحj، أحن هي باكي، 
[.١٢٥]الحل: 

٤-
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عأومحريائد،.ا
دأثامحألتغم ٢تئبمابجأ ؤآقة يتغثلأ. صقبممحإ»ثلم وإداما ؤآثثثجثى محنودمرآلاع وأك؛ث 

سقؤثبمريأ و؟ ^^✓^٠ ^ ٩١١٠٣^و؟ يسرن ييبمهم ومحثا ثؤمحقابخم ١^٠^^٠٢ 
سمحدءث1لأتيكماتلثزآئتثٍ لإيم,يتحث،آصعيرةأؤ؟ ثمن يثأثا تقم 
لهتؤهك انمؤ، آمح؛رنيا,يعيد ؤ، ثيين آقاس بمليتؤث لتاألنجدءث،أدبم شتز''و؟ قن عنجم 

وأرههترلندهمحمحر٢لآتح 
التمثر!

فلاالدنيا زخرف من — العباد أئبا — جعتم فمهإ الدنيا، الخياة شأن من تعال اف يمثل — ٤ ا*'م~ا 
لدوامه.أئرآ وأبقى الدنيا، من خير الاخرة ز اف وثواب الراتلة، الدنيا الخياة منيع مو فإثإ به، تغروا 
والعاصيالذنوب كياتر ختنبون أمم صفامم ومن عليه. العتمالين بافه للمومنن الدائم مو الخير وط؛ 

الإيإنمن إليه دعاهم ما إل رثبمم أجابوا والذين الغيفل، وكفلموا الدنث،، عن نحاوزوا عضتوا وإذا الخبيثة، 
قيتمداةون ١ل١ل، من رزقاهم ومحا الأمور، مهثات ق ديتثاورون أوقاما، ل الصلاة عل وحافظوا به، 

فمنزيادة. عثر من اعتدى، ما يمثل الميء بمحازاة لديمه، انتصروا للظلم ئمرصوا إذا والذين الثه. سبيل 
محث،لا تعال اف إ0 الذ• عل( عفوه فأجر افه، رصا ابتغاء النموعنه وبئن بينه  ١٠وأصلح المرء، عن عما 

عليه.ذنب، فلا اعتدائه بمثل العتدير ءائ_، ومن العتدين، 

القولمن يالاءلل، الأدض، 3، ويمدون التام،، عل، يتعدون الدين، عل، والعقاب الإثم إثا - ٤٢
مومع.عياب لهم الحي عن البعداء ^_، والفعل. 
اضأمر التي الحمولة الأمور منر العظيم الأمر ذللث، إئ يثة. السض وستر الأذمح، صر^٠، ولمن —  ٤٣

حاوأثدئ.

والأستياطات،:الفوائد 

عندلهم بأن يتؤ'كااون ريم وعلر ورسله، باق آمنوا للدين والبشارة مسملأ إخبار ( الأية)٦٣مح، - ١ 
القيم؟الخنه نعيم تعال افه 

وجوب٢- 

والاقممادية،والاجت،اعية جاسية الالفوصير عل، والقضاء العنف، أنواع علاج j( الغورتم، أهمية ٣- 
والشقاق،.القرفة ونبي الكلمة ووحد.ة الخٍاعة هيبة عل، محافظ أن ومحب، واحدة قبة محت، الكل لأن 

-٤٦٧
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الرشيدةوالتوصيات ديدة الالثاتح حلال من يالجتمع الارتقاء ق الشورى محلى مسؤولية — ٤ 
كريمة.ومحرجات حكيمة قرارات ذات 

|1حئهم؛الأحل. وإغفال يالفللم، يرضون لا أيم يتو'كلونت رم لعل آمنوا، الذين صمات من ~ ٥ 
ه.ؤ لقوله: 

بالأسماء.الخد ألايتجاوز الم أهابه إذا انصر ثن عل محب ٦- 
غيرمن مثلها ستة عقوبته قاف أساء إذا في،ا اليء سيئة حزاء بآل نشئ مإخار ( ٤٠)الأية ق ٧" 

العفودين بينه الود وأصلح عقابه، دثرك اليء عن عفا مذ لهوجزاء تقلأآخر، مإمحار دفيها - زيادة 
اطه.العفوعل ذلك فأحر افه، وجه ابتغاء عنه 

محكحر فيتذ الخسارة أعظم وما للعبد، افه محثة انتفاء الظلم ز أف ووجهه الفللم. من التحذير ٨" 
اف4له!

 ٩ - j عزائممن ذلك فان يثة، الوستر الأذى عل صبي قن حزاء عن تشلأ مإخبار (  ٤٣)الأية
حميدآ.وثناء جزيلا، ثوابا لها ورب ، ١٦٠افه أمر التي الحميدة والأفعال الشكورة، الأمور 

٠'؛^,هل،إق يآؤأ لما ويَنجاآلْصن بممح-ْء ينتلؤقن أه' ئما منمحّلز،آمح وؤ 
^^شتينظنفحؤهاث،آق-نضيز من 

عدا>ت،ل ألاإل آثقيثمؤ يوم وأهاJبهلم أميم حسروا ١^•؛-، ءام>نواإل 
سزوأأمن )م. ى ظ ومنأش يؤن تن تصئؤكم أيلثأت بن وماَةرث<ىإ و؟ متيم 

منوما٣ ملءبجمي من ثكم متا آثو ي>َث< مندثن ي ينم بآيت آن مؤ، ين لر.بم أستبميأ 
ألإمنذ١دمنتا و)قاإذآ أثئ عثاث،إلأ إن •حقيذتا علهم ^لقق، اؤ؟ تحجير 

أثنيهمدثاهثمئ< تفكه ينجحبمآيإنمتيم دبمه يغا 
ير:التف

يومبالكفر هم أنفهلموا الدين وترى مدايته، يتول ناصر له فليس الهد.اية عن افه يقلله ومذ ~ ٤ ٤ 
صالخا؟لسل الدنيا إل للرجوع طريق هناك هل لرمم: يقولون العذاب رأوا من القيامة 
الحريمن حاضن جهنم نار عل بمرصون القلال؛ز، هؤلأء - الرسول أقبا - وترى - ٤٦-٤٠

يوموأهليهم أشهم خروا الذين هم حما الحارين إف الومنوزت وقال الحوف. شدة النثلرمن سارقون 

-٤٦٨-
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أعوانمن فم كان وما دائم، عذاب ق الظال؛ن إى عامتهم. سوء من — انماد اتبما — فاتشهوا ألا القيامة. 
الهداية.إل يه لمل الثواية من عرجه هلريق من له فإ الهداية عن اف يقلله دس العذاب، س يتقذوتمم 

أحدآيمكن لا الذي القيامة يوم يأق أن قبل من نمادته — انماد أ|بما — ربكم يعوق أحسوا ~ —٨٤  ٤٧
يبكم،ناصر من لكم وما التء.م، ذلك ل إله تلجئين ممر س لكم ْا بوقوعي، اش لخي بمد يرده أن 

أرملتاكفإ الكفر واستحقوا والإي،ان، الدعوق هذه عن أعرصوا فان اقترفتم، ما لإنكار لكم سبيل دلا 
منكا U - ؤإنا الدعوق. تبليغ إلا _ فا عليها، كحاسهم لأمالهم حافثلآ عليهم - الرسول يا أ- 

ارتكامهم__، مصيبة تصنهم ؤإن ثيا، همح برحمة الإنسان أكرمتا إذا — الشاملة والقدرة الكاملة العفلمة 
اض.لنن»أ جحود الإنسان فان العاصي 

والأسياطاُت،:الفوائد 

النارعل تعرصون لأمم معصيتهم. يناسب، بعقاب تجارون العانيين الحهم، عل اد~تكمين إف ~ ١ 
ذليلينّحاشعين 

اش.من الهداية لأل الغاس؛ ثيدي أن عليه وليس البلاغ، عليه ذالد،اءي للا-ءاة، تسلية — ٢ 

ه.أيديهم مت يماقل ؤ لقولهت عمله؛ هويسبّجؤ سيئة من ان الإئيميت، ما — ٣ 
ليهللشي#؟لهذْالآياُت،ت٤- 

وثكيثِ  ٤۶وبمئا 
بدىإمحءتنمئي .ثئثئ ؤلأآلإيمخم،مااوئث، ئليى ر?ةاتث ^؛٤١^،آدثنآ.إقلك 

وماؤاآلآرنيما^٢^^۶، ص،نطآشهىمح ?ؤآ منتقيمِ مذبماديأوءيك يشاء 
أ©ا4اشةبزأ'لأمح, ألاءاق 

اكفر؛

ا-ائق،من يشاء ما تفلق فيهإ، وما السع والأرصيرنا البع الموات ملكوت سبحانه فه ~ ٥ ٠ ~ ٤ ٩ 
لايولدعقيأ يشاء س وبجعل ؤإنائا، ذكورا أويررقهم الذكور، يشاء س محيررق الإناث، يشاء مى فثرزق 

شاء.من وررق يشاء، ما حلق عل قدير الخلق، يأحوال عليم سبحانه إله ولد. له 
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أوحجاب، وراء من أوثآكلمه عليه، منزل بوحي إلا اف ث،كلمه أن البشر من لأحل صح وما " ٠١
تدبيري حكيم وصماته، ته وأمط بذاته عئ سبحانه إله تبليغه. بثاء ما ربه بإذن فيوحي ملكا، إليه يرسل 
٠محلوقاته شؤون 

مامحيتا، مجن قرأنا — الرسول أثبما — إليلث، أوحيتا الرصل من غيرك إل أوحينا  ١٠ومثل — ٥٣— ٥٢
نشاءمن به مدي العباد، ثمر نورأ القرآن هدا جعلنا ولكن الإيان، ولا المابقة الكتي، ما تعرف كنت 

المواتز ما مللث، له الذي افه وهودين حما، الإسلام إل كهدي - الرسول أثبا - ؤإثلث، عبادنا. من 
للحساب.تعال افه إل الخلائق أمور مرجع فال العباد، هما فانتبهوا ألا السح، والأنصين المح 

والاسباطاصالفوايل 

أداناصي ي سواء — الخلق من يغاء ما عفلق هك القه بال تقبئ مإخبار ( ٥ • — ٤ )٩ الأيتين ق — ١ 
إناثلا الدكود يشاء لني وثبمب معهى، ذكور لا إناثا عبادْ من يشاء لغث فثهن، - المتقبل أو الحاصر 

له.لاثولد عقيط يشاء ثن وبجعل والأنئى، الذكر الناس من يشاء لغن ء ؤيعظي معهم، 
همشيتته إل راجعا الأمر فجعل ه بماء نئن ؤثيٍ؛ن، لقوله: للأولاد؛ ؛الشبة للمرء لااختيار — ٢ 

بمتزفوله: من تؤخذ متقيا، صراطا ليس ه النص ثدي خالف ما أف إل الإثارة ٣- 

متقيا١صراطا ليس عليه أنت، غيرما أن يعني نمتقيوه، 
منيشاء مث افه به بمدي للناس، صياء القرآن جعل هق اممه تقبئ؛\ذ مإخبار ( ٥٢)الأية ق — ٤ 
—.أوالمتقبل الحاصر أو الماضي ق سواء — مستقيم صراط إل عباده 

التسليمفعليه الإنسان، يعلمها لا قد ينه وبحكمه وابتلاء تعال افه من قدر الزوجين أحد عمم ه— 
جنع•أو نحقر دونا به ولبملمس له خثر هو ذس ز عليه فب ما أن وليعلم 
بواسهلة.البشر إل افه من الوحي إثبات ٦— 

٠الكريم القرآن هداية تقرير — ٧ 

-٤٧. -
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 Iمكية.النزول

القاصد:

اكؤية.الرالة تقرير — ١ 

الكونية.تعال اف وحدانية تقرير ~ ٢ 

أؤازر.بابة والخاب ابث تقرير ٣- 

ءّأقأؤونمح—ت 

ري

ص

ؤآولدئُ ؟هر ةدلو=ظم ؤءاثاعنيا إياجعتثث ٥؟ أين ثآؤثف م حؤ 
مم\ء=قثتل أن ألنصقزصشئا آقصميثعش؛ئإ أئ؟ حك->؛ز لعيي لتس-ا لكثب آؤ 

أ©؟هضإوة ه وثا أزيداينئيفيآ'لأثمح'ئ؟ وأم ُأج؟ مغيى 
وأ'لأربمن^ترسيلعن و؟ آمييثثمبملثاومشمثوأ'لآولأك> آتدكآ 

ثنأد٠^١ ثم نبمند م\ لثٍقلمأ'مح -؛ثل ?0امحى ألين أمز ص قولن 
ثثأءشصث:آ؛ثترذآثنوي:قة ص؛ءتثث0هئل

.،^^٤٤مك لس-تويأ لأءماؤيف ؤآ ألممحف ين دؤ وبمل آ'لآرقح'هءا -ثأث ؤآهءى و؟ 
ساةاءظنالمح.متأوا?و؟محبمولمحإ عثو أستونم إدا ر؛م نته ئدمحأ 

ثإماقيممزن0يم
الضير:

إعجازبيان ليرادعا ق الحكمة من وأق القشة، الحروف عل الكلام البقرة ّورة سذل ز مث.م — ١ 
القرآن.

—الشاملة والقدرة الكاملة العظمة من كا يا — إثا للعباد، وAنبيه بأحكامه افن بالقرآن ئا — ، — ٢ 
قلميا لرينا الحفوثل- اللهمح ق وإثه مرات، وتناثروا معانيه، تفهموا لكي فصيحا؛ عربيا قرآنا جعلناه 

وأحكامه.حكمه ق حكيم ومقامه، شرفه 

tv .



الزخرفّوو؛ 

فالكتاببفلق.! أن يريد ما يكتب أن ذأمزْ القلم، اف خلق ما أول *إف ت قال ءنه،ا اف رصي عياس ابن عن 
.١٠ه •،ممئِ ثمك -١ ثن،أممتن—، ^،٦؛- وإةد> ؤ قرأ• ثم ءنل«ْ، 

عنابن طريق من (  T٤٨/ ٥ )الضر اسري وأ-محرجه ، ٨٩٨برنم ٤ ١ • آ/ السنت أبيع، عن أحد الإمام ابن اث همد )احرجه 
(.١٤٩يرتم ؛/١٨ اكسمو و احمل «روطت راتظرت ًحح, ؤإستادء له- سنواتي الل

دءّرافكمدمعمتتكم إعراصكم، لأجل مم.كيركم أنرك ويوثخهم; الكمار، عل تعال اف ينكر — ْ 
وتكد.ي؛كم؟

يخرون،به كانوا إلا م من الأمم ■_ يأي وما السامة' الأمم j الأنبياء إرسائا أكثر ما - ١ ٦-٠ 
سألتهمإن ما ونودمارهم. الماشن أخبار يكر ومفى الرسول، اثأا قوملثف من قوة أسد هم من ^^١ ٠٤٠
الذيالعليم،مخلوقاته. ملكوته، ق العزيز خلقهن يقولزت المح؟ والأرضن المح المواُت، خلق من 

وغايتكم.مطلوبكم إل تمتدوا لكي طوقا؛ فيها لكم وجعل فراشا، الأرض - الناس اثبما - لكم جعل 
فيها.نتامت، لا بلدة به فأحييثا الخاجة، يقدر مهلرآ عحاب المن ثرل الدي بحانه افه وهو ~ ١ "٤ ١ ١ 
وتحركلها، المخلوقات من الأصناف خلق والدي موتكم، بعد نوركم من نحرجون الإخراج ذللث، مثل 
افهبحان وتقولوا: هلهورها، عل لتستقؤوا والخيل؛ والإبل الممن من دالير المحر ل تركون ما لكم 

للمحاب.راجعون مماتنا بعد ربتا إل وإئا هعلشن- له وما'قنا الركب،، ُالا لتا دلل الدي 
ثلاثاثر الفر، إل خارجا بعترْ عف اسوى إذا كان قق افه رمول أف عتهما: اممه رصي عمر ابن عن 

jأس، نإ؟ط اللهم ^ ممزن ٠^٤ مهن. لق. تاسانثاءفئا تخز آلي قال: ئأ 
(.١٣٤٢يرتم دءيرّْ ا~ني محمر إل ركب إذا يقول ما باب الحج، كتاب ~ ملم )صحح والتقوى. المس هذا سفرنا 

والأسساءلاتثالفوائد 

إيأؤ لقوله: بلغتهم؛ نزل العظيم القرآن لأف للعرب؛ كبرى تنمه العربثة باللغة القرآن كون — ١ 
ثلقتؤvناوثاه.

يومإل أجعين للخلق هدايه وبلغتهم، واحدآ كتابآ عليهم أنزل فمل العرب، عف ؤقق اممه منة ٢- 
القيامة.

•٢[ لفاطر:ئ ه ؤوإنثيىمحوإلأ.علأغةادر قوله: هذا ويؤيد الخلق، حح عف الخجة أقام تعال افه إف ٣— 
بالئعابأقهنارها تباعد عف الأرض هن.ه ز الطرق من لهم بإجعل خلقه عف تعال اطه تقريرنعم — ٤ 

دالمحوم-مح.ا-بمال 

-٤٧٢ -
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فيهالم وسهل وبساطا، فراشا لعباده الأرض افه جنل سب عن مممبئ إمحار ( ١٠)الأية ل — ٥ 
والدنيوية.الديئثة مصالخهم إل القتل بتلك بمتدوا كي وذلك ومتاجرهم؛ لعاشهم طزقا 

يصلأن دون الثقل الأرصس لغرقت أسفل من كان لو لأد4 فوق؛ من الطر بإنزال هك افّ رحمة ٦" 
والنازل•الماق يردي حش فوق من ينزل جعله تعال افه ولكن اجسال، قمم إل الماء 

ؤَةثإكلقواهت الخاض؛ عل الغائب قياس فقل; شئت وإن الحسوس، عل العقول قياس ٧— 

محمحث
يركبونه.ما والفللث، الأنعام س لهم جعل إذ عباده، عل هف افه نعمة ٨— 

واءظناتث>همتينمج؟وموت الركوب، عند الدكر هذا استحباب ٩" 
ه.رث1ثثنقل1لإى وإذاإل< 

مراكت،الثر، ز والبهائم البحر، ق الثمن اض جعل مى الحكمة عن متقثئ إمحار ( ١٣)الأية ~في ١ ' 
الن.يافه الخمن. ويقولوات عليها، ركبوا إدا رحم نعمة يتل*كروا ثم طهورها، عف يتووا لكي وذللث، لعباده؛ 
راجعون.وإليه لصائرون، تماتئا  JUرننا،إل وإنا مطشن. له ئا وما هذا، لتا سحر 

بهعليها؛١لإيءان وشكره بفمله للاعترافح لهم دعوة عباده عف النعم خده تعال افه تقرير ؤ إل " ١١
وشرعه.لأمره والانقياد وءلاءته شريلئ، دون وحده وعبادته 

مظق اناأثو ?3؟ ألاص صيثألآ بن دم. بموا نؤ 
وهزَىيئِمتؤدا وجهثُ قلاثل ^حتي 

صنيآتتيتكA ؤحعمحإ أأ3 يخ ء ثيمنمحّ ي ثمو آلحيق  s_iبثثؤإ آمحمن ُأ3ا 
عتدكهمثا ألكثن أوقآء و)هؤ\ 3" ومئمحا قهندم ■ئمهتأس-تك؛ب آسهدوأ إئثثا ؛؛^، ٥١

هءثهءءشهم آمءانمثمء=كتنثاين ^ئضإلأبجمحاوأُ 
همهكدف؛؛3؟ ءاممم عق محديإيأ عق ثثدج٦ثاذمحثا إق قالنأ بو أأ3 

الم،ر.

لمبائ الإنسان إن علؤأكبثرأ. يقولون عما وتعال سبحانه ولدأ ش الشركون هؤلاء وجعل —  ١٥
اتكفر،ةنلنلهء

وحمكمباليت؛ن؟هلانحدافهلتفهالساُت،، عفالثركين; اف "ينكر ١٦
-٤٧٣-



الزحرفصور؛ 

فأمحعلون والخززأ الكابة من منودأ وجهه صار له، بتت بولاية الشركتن أحد بئر ؤإذا ~ ١ "٩  ١٧
الذيناللائكة الشركون هؤلأء وجعل بيانه؟ لقصور عاجز الخيال وهوز الزينة، ق النشأة شأنه ولدآمى 

ا1لزعوْة،مقالتهم سكثت، إناث؟ بأمم محكموا حش حلقهم عند حفروا هل إناثآا الرحمن يمددن هم 
الآخرj.0 عليها ؤثعامون 

٠t-T لهمليس تميم. ما الشركاء هؤلاء نمد ألا الرخمن اض لوثاء بقولهم: أيضا ؟-وامتوا
فهمالقرآن، مل من كتابا الشرين هؤلاء عل أنزلتا هل يكذبون. إلا هم وما يدعون، ما عل دليل 

وكفرهم،آبائهم لدين مثلدون بأمم اعترفوا بل يزعمون، ما عل بحجي يأتوا فلم يافه؟ بالعمل ملتزمون 
الكفر.ل آياتهم منهج عل ساترون وأعم 

والأساطات،:الفوائاد 

ه.بما>تيا هعنى مث1 أيّآمحد ؤ لقوله: ولدآ؛ ض جعلوا الذين هؤلاء عل الإنكار ~ ١ 
هلث.للخالق يدعوما وهم الحال، هن.ْ لهم إذا؛ثروابالأنهمرصارت إيم بأؤلأء؛ح؛ث التنديدالتام ~ ٢ 

الحجة.من ملبها ق ما د؛يرق لا بكوما الخمام، ق المرأة صعق، ٣— 
طلي.ؤيماقون مثكتب، ء*يدنمم ال افلفترين أولثلف مديد ~ ٤ 

عقثإقا 1قت عق ثثدج'تآئآءنآ هال دم.ولا نن هممتِ ؤ، ميم، مآآرظنآين j؛^، ^ؤ 
ؤيهلثديمءيما قالواة علتوءاباءؤِ ؤتجدم يما أنيئ جخئء آيؤ ؤ^'ة~ث، ثثتثوأك• 

ؤئرموةلأبيه هاث،إبرأوم يإد ُزو^؟ ةظنك؛مككاثعشهآلقةئّدما متيم غاثقتأا َةفِينأو^؟ 
و-بملهاكتث،امذؤرعتيوءتصبهأددء^^، ١٥٥ئى نماثتدؤن')و^؟إلا به إش 

يرجثوئ<و

فااط؛ة، الأمم من ملهم مجن الذين فعل كنراك حخة، بغر آباءهم الكئار هؤلاء نح وكا - ٢٣
علوإيا دين، عل آباءنا وجدنا إننا والترف: البعلر أهل قال إلا نذير من — الرسول أيأا — مللث، بعثتا 

مئعون•سائرون ؤلريهتهم 
قآياتهم تقليد الكمار عل أنكروا قد الرسل من مله ومي محمدأقق التمر أف تعاف اف" تحبي — ٢ —ْ ٤٢ 

جثتمبط إما فقالوا: عوايتهم، عل أصزوا الكمار ولكي افه، عند من بالهداية المرسلون جاءهم وقد الكفر، 
ورمله؟باق المكذبينر مصر كان كيف — الرسول أما — فانظر فآهالكتاهم. جاحوون، الر،الة من به 



الرحرفمورة 

هذهمن بريء إيتي لقومه• )آزر، لأبنه ؛ ٥٤١١إبراهيم تال ح؛ن ~ الرمول ابما — واذكر —٨٢— ٢٦
طريقإف دبمديتي أب-ْ، هوالذي حكي الذي دق لكن اض، دون من تمدويبما الص والأوثان الأصنام 

لكيبما؛ ووصامحم بعدم، من ذليته ل بائيه اش( إلا إله )لا التوحيد كلمة المحير إبراهيم وجعل الحق- 
وتوحيدْ.رنم، طاعة إل يرجعوا 

والامساطات:الفوائد 

ثاممئلشؤ -مال: كقوله الرمل، من نله لتن قيل قد له قيل سا بأن M■ البق نية - ١ 
^نيينيكهلثك:مأآ.

الؤ<ل.وهوتكدم، ألا واحد، هدف عل الباطل أهل اتفاق ٢" 
آبائهم•ائاع إلا حجة لدبمم لبى للرّل الكدبض القوم هؤلاء إف ٣" 

الكافرينولكن القتعة، يالخجج يأتون فهم لامكدب؛ن، واللام الصلاة عليهم الرمل معالخة بيان — ٤ 
يعاندون.

الهلاكالكدبئن عانة ٠- 
ُ *عيرهم أصابه  ١٠يصييهم أن رمولجا تكديبميح من الأمة هده نحدير ٦— 

التحقيق.عل تدل، هده والسين ه، ؤلإقس>سيئين لقولهت هلذ؛ باق إبراهيم رجاء قوة ٧— 
أنلاعق._، الوصثة بمنزلة وهدا فيهم، باقية التوحيد كلمة جعل إذ لعقيه، انقهر إبراهيم مح تمام ٨' 
الوصية.بهذه يقوموا 
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ظلإ\محناوأمحاحس ؤ
مصثو0جمث،يإدادمحءك؛ئأك 

تيصبم1جما

قجثأقاهنؤ؛ح_تث أثث ألناس بخن وإؤلآآ0 وأُ ظمحعو0 
عثآانبمتئل آءو، يْلهمحا.اومحئط؛م ■هثيا ومعاخ مثؤ نن ثثما و-فيبميونيم بكس 

ُوإهقعممن عندرش أقتاجوآ'ؤحرْ لئتئ لثامثغ دش ينفل ورحربماكن ؤ؟ يتشتث< 
•الم>ر 

بلالعقوة، لهم أعجل ول؛ ابراميم، يمحق - الرسول أتبما - قومك من المشركون محمح، ولر -٢٣- ٢ ٩ 
العفليمة،بالعجزات، الهداة طريق لهم ثوصح ورسول القرآن حاءهم حض بالتعم، وآباءهم هم شهم 

هذاوقالوات أنكروْ، القرآن جاءهم ولما فتركه، شو ومن فتفعله، خر من الأمة إليه نحتاج ما كل ٠،!، 
هذانزل هلا ومكرت سفاهة وقالوا مكدبون، يه وإثا اف، صد من بوحي وليس سحر، محمد به حاء الذي 

ابما— ربك رحمة مسئون أهؤلاء ت عليهم افه فأنكر أوالطاتف! متقة زعإء كبار من رحل عل القرآن 
بعضهمورفعنا الدنيا، الخياة ل معيشتهم بينهم قسمتا نحن لا، أرادوا؟ ثى الموة فتننحون — الرسول 

بعضأ.بعضهم وعندم للاحر، مثحرآ منهم كل ليكون فقيرآ؛ وبعضهم نما، بعضهم فجعيا بعضي، فوق، 
الدنيا.حطام من محمعون خر؛ثا الخسة بإدحالهم — الرسول اتيا — العظيمة ربلتح ورحمة 

زواحدة مئة ويصيروا العيش، من تتة ق التكافر رأوا إذا التكفر ق الماس يرغي، أن ولولا مم-هم- 
المرمحةوالملأنر الفضية، السقوف ذات القصور لهم وجعلتا الدنيا، ماليات ال؛كمار عل قنا الكفر،

النعيمذس، كل وما الذهب،. من وأثاثا عليها، ينكثون الض الفارهة والثور الفضية، والأبوايح للارتقاء، 
ربمث،عند فثدحر الأحرة نعيم وأما الفانية، الدنيا الخياة بهق يثمئع ثيء إلا للكمار نعطيه الذي العاجل 
المائية.والجة سشن 

والأستنباطات،:الفوائد 

عدل.فهي أحكاما كانت، وإن صدق،، احيارأفهي، كانت، إن قوفهوالحق،، التي به جاء ما — ١ 
•به كافرون أثبمم صرمحا إعلانا أعلنوا إن ه، للرسول الكد.؛ين عناد سدة — ٢ 

غنؤ لقوله: افه؛ رحمة قنم يستطيعون لا قريش كمار بأن صه، انفكاك لا الذي الدليل إقامة — ٣ 
إنكاره.لايمكنهم فهذا ه، تتنا>يممسثنجم 

-٤٧٦ -
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هذادرحات، بعض فوق بعضهم العباد اف رفع ق الحكمة عن سمميئ إخبار ( )٢٣الأية ق " "٤ 
العاثى.ز لبعض سبأ بعضهم ليكول صعيفح؛ وهذا قوي، وهذا صر، وهدا غنى، 
٠ ١٢٠الأسان يتعلق فلا راتلة، وهي الدنيا، الحياة متلع إلا هي محا الدنيويت التعة هذه ~ ٥ 

^^^٢^:^،ثإلإم ممثاءلد>من. ضظأوتيير،لث> سبمش وؤ 
آلماد<مئس بمد ودك مادينقث،ثني مت1ءدا -حئ^١ مهتدونأمأم يبمسبؤن 

أؤآلصّم متجع أئكث، 'و؟ مدصن _، j\j،jJtؤ، آ>قءؤ تمينقن إذ آقوم ثنممهيظم وثن أأوُ 
رثكأؤ مشؤتتك محتبم ٤^ يق، ''ج؟لإثاهدمإن هن-لثإاممتيذ ي، وسّثامك 

ت1ثيعِ^١٢^ عق لدك١ ؛، ٥١يى ,^^٥ ^_«-؛_^، محمتدرين عتيم ه ؤعدثتهم آكى 
دمحنين آجثتا ين ميش ين ١رساكا محن وت-ل اؤآ يتكئون وستبم، وإثو؛يلثا ك ولدئ»لإُ 

يثملهماث،إيى ومحلإئوء فتبمؤيى دكاسآإق ثمحبمئ ؤ؟ بمثدؤن ءا,لهة آؤتي 
بنأْ؛كث إلاهم( ^ ١٠ريهرتن و؟وتا محرعتهابم؛ثمحا ؛؛١^٦^١ ^ ٠١٩•؛ ٤٤و؟ رم،آلعثؤ؛ن 

''©؟ه^^-خمملأئاي،سهمتيثوف 
■المسجر 

عنيشك لا مهميه شيطانا له نجعل ارحمن، ومحالة القرآن عن ؤيتغاض يزض وس -٩٣- ٣٦
الهداة،عن الضالن الكمار هؤلاء لمتعون والخن الإنس شياطن وإ0 يفارقه• لا له فهوملارم الوسوسة، 

القيامةيوم مريته ْع الكافر حاء إذا حتى أمرمم، من وهدك، صثرة عل أيهم ويظنون الثواية، لهم فثريتون 
أنت.القيج اكاحت، فينس والغرب، الشرق بين ما بعد مثل ويينك ب؛ني ليت يا وصاح• م نل• للحساب 

بعضا،بعضكم يواس فلن وأحلاوكم، وئرتاوكم أنتم العذاب ي اشتراككم القيامة يوم ينفعكم ولن 
والكفر.الثللم ق اشتركتم لأيكم الشركة؛ لأحل ^_1، عليكم مورعا العذاب يكون ولن 

وتمديالهدتح،، إبصار عن العني أوثبمدي الحق، سيع عن الصم سيع ~ ( الرسول ١٦٠١— أفأنت — ٤ * 
تذكانقانحرافءنالحق؟

فائاهلاكهم، قيل — الرسول، أقبا — ثوباك فإن والمحال(، العذاب إلا ليم ييق م فهولأِء — ٤ ْ — ٤ ١ 
عليهم،نصرك عل التامة القدرة كا فاق حمآ، العذاب من _ناهم وءااالذي أوئريثالئ، بعدك، متهم منتقمون 
نرلإذ حما ولقومك لك لثزف، القران هذا وإن الإسلام. دين عل إيك افه، أمرك بجا بقوة فتمثل—، 

. iVVؤ
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—الرسول أثبا — واسأل يه. والعمل الإيإن عن القيامة يوم سألون وسوف يه، الناس أعرف فهم بلغتهم، 
اممه؟دون من الأوثان مائة اف أذى هل ت قبلك الرسلن 

هاش رسول ذهب أض; قال فقال: ه هايلإب ؛، ijدث؛ق ثا ى ؤ تع١لت قوله ل قتادة، عن 
أمتهل العقوية رأى وقد إلا نبي يكن ولر مضى، حش يكرهه سيئا أمته قوق نبيه افه ير ولر التهمة، وبقت 

ي)شبالمهقي وأخرج* الذمي(، وداص وصححه الشتر• كتاب - ٤  Y٤٧/ افدرك و الخاكم )أحرجه ه. سنكم إلا 
حمد٢(من>ذ،ص ١ • ٢-• •  ٩٧برقم١ • -٩ ١ • U/nالضاءاص-يي)الخارة وأحرجه ١(. ٤ ١ برقم• ١  ١٩-١  ١٨الإي،ان؛/

ثقات(،رجاله الشسته؛ محقق وصححه يه. أنس عن الهلؤيل، 

صدقعل الياقة وبالعجرات وحدانسا، عل الدالة الهئو موس أرصلنا لقد وقسا — —٧٤ ٤ ٦ 
بالأياتجاءهم ملهأ العاين• دب من إليكم لمول إل موسث فقال وأعوانه، فرعون إل رسالته 

رسالته.إنكارهم عن تعبيرا والحرية؛ بالضحلث، قابلوْ والعجزات 
لعلهمالعذاب؛ بأنولع وأخذناهم قبلها، يا أعثلم هي إلا معجزة من وأعوانه فرعون ثري وما — ٤٨

بالله.فيؤمضن كفرهم، عن يرجعون 

والأسساٍلاُت،:الفوائال 

-بمدايته،بمني ولر عقابه، محم فلم القرآن، عن يعرض من جراء عن متشلأ إخار ( الأية)٦٣ق ~ ١ 
الحرام.عل ؤيبعثه الحلال، يمنعه ومماحب، ملازم فهوله ينويه، الدنيا ق شيهنانا له سيجعل افه فزن 

الشيْلان•وسادس يورث الله ذكر عن الغفلة لأف افه؛ ذكر عن الغفلة التحذيرمن — ٢ 

•الأقنعة ونزال الحقائق تتكئف يوم القيامة يوم قرينه من الإنان تبرؤ ٣— 
قومه.ضلال عل محزن كان فقل• ه، الّءت لثة ت ~ ٤ 

•ه ؤؤةعتيمممثي.رون لقوله: قدرة؛ كل عل هق افه قدرة عئتة بيان ه- 

ومؤئ،قىيلثنبجك دإقمح»ليئّ ؤ المسؤولية تعثلم الشرف وبقدر الأمة، لهذه شرف الكريم القرآن ٦— 
ه.قثين 
لقوله:افه؛ دون من ينثن آلهة هناك إن الثابقين: الرسل من أحد يقل ب أثه الكثرىعل البية إقامة ٧- 

علالكجّى الميتة لهومن اف دون من تعبد آلهة بوجود السابقين الرطين س أحد قول عدم إل ٨" 
وألوهيته.تعال الله وحدانية 

-٤٧٨
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آلأءروهندم يمس ممض ي، آقس يتوءّ يرمهوء غنعوف ؤثادئ و؟ قةم_ك> ئم إدا 
ِيق.ث٤اد ثثُ هو أوى 1؛وآذأ-غتئتنظا ثيئون. آملا ءي ين عمي 
ثآطامأإقهمؤمه» أستخش ?ؤآ سرهك> ألملنيو==قق معه  ٠١٠-أو دم< من أسؤتجت عقو 
محئالتنهمأؤأ جنفيمكإ مأئرقثهم ينهر آنشثا ءاث-قوثا كع أؤأ شخآ ومأ كامأ 

ورهظقا 
التضثرا

يعهدْلتا اف اتغ — عياء الحرة تتئون وكانوا — العاخ أبما يا ت وزمرته فرعون وقال ْ~ "• ٤٩
العذاب،عنهم اض فكشف لهم، فدعا يرمالتلثح. مصدقون إثتا العياب، عئا يكثف، أن إليلث، عهد الذي 

العهد.بنقص ذللئ، وقابلوا 

نحريالنل أمار وهل-ْ مصر، بلاد ملك ل ألمي وكز: بفخر قومه  vJمناديا فرعون وأعلن ~ "٣٠ ْ ١ 
الذيموصى من أفضل أنا بل ومكر: سفاهة قال، ثم لهلابي؟ ّعفلمه ئمزون أفلا قصوري؟ تحته من 
كانإن ذم، من أماور الهه• موسى عل ألقي، فهلا الكلام. عن يفصح يكاد ولا له، عرة لا ةلٍز، محو 
الة.بالرسله يشهدون له، احار، مص.متتابعين اللأتكة معه أوحاء ^١، ٠٠

إممفاءلاءو0، بالضلالة وأغواهم الدنيا، بمتيع فأغراهم قومه، ءةول، فرعون فاستحم، —٦٥— ٠٤
البحر،ي كلهم فأغرقاهم عاجلا، متهم انتقمتا بكفرهم أغضبوتا فلئا افه، أمر ءنالف؛ز، قوما كانوا 

رالآحرين١وموعظة العذاب، استحقا3ا نر يعدهم للكافرين قدوة وجعلناهم 

والاسساطاي،:الفوائد 

الكفر.عل أصروا بل، العل-اب، عنهم بمتدواإذاكشف نعت•واأن لأمم وزمرته؛ فرعون ييان ~ ١ 
القه>؟موسى ْع أدبه وسوء فرعون، غرور بيان ~ ٢ 

مليثةيوم ذامتح كانت، مصر، نر الأهرامامت، توجد حسئه الأثرية الأماكن أن حديثا العل،اء أثبت، ٣" 
علميةدرامة نر ؟م ٠  ١٢عام منتصف—، 3، إلا منها التأكد يتم ل؛ العلمية الحقيقة وطْ والغا؛ايت،. يالأمار 

ا(lttاl;//vv\v\v.kاu■ا.7ا٠ا•ا١ا^;^إ.x'اا<lاأ7اlن/ll--2 ا -4ل<-2 اا(2-5»(2ا/74-آ.3-بأ١ -2>أ-3ر1-3 ا >ا؛3-4مح-8 ٠ سنوات عدة استغرقت 

الهراهغرغهراجلتوافرةنرتللثجالحالة.منرعادةالهلواعيتإخدلعأساعهمبعليبجمزيدمحن،٤~ 
التوحيد.عل الرّل، اتفاق، ٠— 
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التفسٌثرا

بالماحالشركون قابله ف، غثر من حلقهط أدم، مثل لكونه مثلا؛ مريم بن عسى تعاد اممه صرب وق 
االهساوقالوات عيسى. مع النصارى كمتح نعبده، إلها نتخذه أن يريد محثدآ أل وبافترائهم والضجج، 

خصومةإلا — الرسول يا — ا،لثل مدا لك مثلوا ما ألهتتا؟ ونرك فنعبده، محمد أم خير نعبدها الش 
وجعلئاوالتيوه، ؛الإيإن عليه أنعمتا عبا إلا عبى ما بالباطل، ا-اقصومة يلتمسون بأمم *ما عناصمونلث، 

وغيرهم.إسرائيل لبنى قدرتتا عفلمة عل ودليلا آيئ أب غثي من ولادته 
تلاثم الخيل٠ أوتوا إلا عليه كانوا هدى بعد قوم صل لأما ق•' افه رسول قال قالت فهم، أمامة أبي؛ عن 

والخا-ل،،اليع اعل اجتتاب باب المدمن، — ا/هابرقمه،أ الن ق ماجم ابن أ-محرجع ) ه. -ءمِئربا تزرقنم ؤ ت الأية هذه 
حنالألانيت وتال، ،( الرحرن*ورة — التفسير — الصحح رالخاْع حديثه من إلا نعرته لا صحح حن وةال،ت ي الرمان■وأخرجه 
(.i،Avl،U/Y)التدرك الدمم ووانقه وصيحه ا-ياكم واخرجه (. ١ ٠ / ١ ماجه ابن )صحح 

منكم.بدلأ الأرصى ق خلفاء ملائكة — البشر ما ~ منكم لخعلتا ولونشاء *٦— 
ذللث،،ي ثشتكوا فلا الساعة، قيام قرب عل لعلامه القيامة يوم قيل الئ؛ عبس نزول ؤإف — ُ~آا* ا١ 

إثهوسايتيا طاصي من الشيهل١ن؛غوايته يمنحكم ولا الخنة، إل قويم طريمح، مدا به، امركم فنا وأءبومحء٠ 
العداوة.عدوظاهر لكم 
،nY حما،جئتكم؛ال؛ئة قد لحم: قال إسرائيل بتي إل الباهرة القص؛العجزان عيي جاء وق - ٦ -؛

هورقتعال افه إل أمرى• وأؤلعوا افه، فخافوا الدين، أمور من فيه تحلفون الذتم، بعض لكم ولأوصح 
الخئة.إل القؤيم هوالهلريق هدا وحاه، العيادة له فاحلصرا خميعا، وربكم 
للتلال؛نفؤيل والغلوب، القي عبي شأن ق اليهودوالنصارى من اكحزبة الفرق، فاختلفت — ٦ ~اُ ٦ ْ 

أنالساعة إلا > ٥٤١١عيسى نر المختلفون هؤلاء ينظر ُل، القيامة، يوم موجع يوم عياب من بالكفر هم أنف
عنها؟غفلة نر وهم فجأة تأتيهم 

الدينإلا القيامة، يوم بعضا بعضهم يعادى، وشهواتبا الدنيا أجل، منر المتحابون الأصحاب ياُ~مألإ~ 
نحزنونأنتم ولا عقابير، من، عليكم خوف لا عادى يا لهم• فيقال الله، نر ؤثتحابون تعال؛هلاءته افه نحافون 

منالختة ادخلوا لهم: يقال فه، خاصعٍم، مهليسن، وكانوا بآياتنا، صدقوا الدين الدنيا. من فاتكم ما عل 

وأكوابذهب، من، أوعية فٍ، بْلعام اُبمثة ؤٍ، عليهم يطاق فيها، ئتعئون وأزواجكم أنتم اك،انية، أبواحا 
ماكثونفبها وهم النعم، ، أصنافمن، الأعتن، ويلن. هم، أنفتشتهي ما لهم ولبها الشراب، فيها لهب، من، 
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ا-إثق لكم الدنيا، ق الخثر من قدمتم ما س_، إياها اض أورثكم التي المقام العالية ابنة وتداثا أبدأ، 
تأكلون.صنف، كل من كئبمرة، متتومة فاكهة 

الموائدوالأسشاطات

الساعة.علاماين، من الزمان آحر ؛؛ ٥٤١١المسح نزلل ~ ١ 
دائإ.التمركز حال وهذا الحق، عل ليتغئثوا بالماطل؛ يجادلون كانوا المشركون العرب، ٢- 
إصراتيل.بتي ب؛ن الخلاف، يحل الدين، لبيان بالخكمة جاء ؛ ٠٥٤١١الح ٣" 

٠ورمحوله افه عيد ش والحق كثيرة، أقوال عل ايب^ ق الصارى حتالف، ا ٤

وأبجقوما وأر متلنؤن فه تنم لايثرعثه،و عدايؤءجهم ير آدجره ^إة 
نثبجتلثت5ئةؤألإ ث1ث،إقؤمكوت. تنك عشقأ شى مميك .وي ^٢^٠٨؛؛ 

لدنيمبممحث.ه
الم،رأ

العياب،عنهم يجففج لا ماكثون، جهنم نار عياب ق والكيائر الحراتم ارتكبوا الذين إن —٦٧— ٧٤

بالكفرهم أنفالفلالين هم كانوا ولكم العذاب، حدا ظلمناهم وما اف4، رخمة من آيون فيه وهم فترة، 
دذ"لاكإح•

أرواحهم؛افه يمض أن منه يهللبون ماللتم،، واسمه جهنم حازن البائسون هؤلاء خاءل_، — ٧٧
أيا>آ.العن.ايح ق مقيمون إثكم مار،ئ،ث علميهم فزد اا٠ذاب٠، من ليتخلموا 

كارهون.للمحق أكثركم ولكي الرل، ٠لريزا عن الثابت، بالخؤ جثتاكم لقد ما — ٧٨
لهموكيدنا أمرنا محكمون فإسا غو للمتثي كيدآ أحكموا أم الكمارت مكايد تعال اف يفضح ٨— ٠ — ٧٩

بلبينهم، فيا يتهامسون وما صدورهم، ق ثسؤون ما مع ن لا محا يجبون أم ؤإهلاكهم، بتدميرهم 
فضائحهم.يكتبون الحمئق الملائكة من ورملنا ذللتم،، ون|رالم نسمع 

توالامتنياطأتتح الفوائد 

إجرامهم•جزاء هذا إئا النار، ق مى سبحانه يفللم فلم والحساب،، الحزاء ق معللق اطه عدتا — ١ 
النار.إل ماحبه مود والامتكار ا"لمح، عن الإعراءرا ٢" 
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والعلن.المز ز والأقوال الأمال كز ض فإب اللاثكت؛ كناية س الترهيب ٣- 
سرهفيها وايتقبل والخاصر الماصي ز الطلق وعلمه اش شنع عن متقبئ إخيار ( )٠٨الأية ق ٤" 

ماكز عليهم يكسون ا-نثظؤ الكرام اللأتكة من اض ورمل بينهم، يه يتناجون وفيا هم، أنفق المشركون 
عملوا.

عمارن،آنمرثيا و)يثأ؛؛و( \ذتا4ف؛ج ته ثبمى 'ِؤآ آأمشد.بم أؤل آما ؤلد هيهي 'مح؛ ؤ
رق^ىولأ?و\'وهماقىيىأقثاءإك ثئ وقبنأ أ'وأ'ة-رذم ينيغؤق 

علم>ينهما وما وأيرآ؛بى مإائ،لمحئوتي قدُ ى آك ^؛١^ أو\ا آثتلبمتد للكي ؤمو إثنم الأيتب 
وهمأدهق ثيد ش توفي ياو.عوثين آؤ؛؛كث> ولأتت.إاث، متجثوث'وأا ؤإكي آلك-اعة 
م،ألأهتؤوء تر>ة،إة وفيدء .أ ^٠ ١٥أس هزلا -_4؛| ثن ثآيهم وثعن و؟ بمئمف 

بمدن.أه
الضر:

العابدينأول فأنا هذا لوفرصي وس: ف أن يزعمون الذين للمشركين — الرمحول أيها — قل —٣٨— ١٨ 

منهيلزم لا والشرط تعال، حقه ي ممتع وملوا له. ولد لا يائه أءباوْ فأنا له، ولد لا ولكن سحانه، له 
عئاالعفليم العرش رث« السع، والأرصين السع السموائت، حالق وتعاظم اف تترء اُبمواذ• دلا الوقؤع 
يوميلاقوا حتى دنياهم، ي ويلعبوا صلافم ق محوصوا فدعهم الكذم،، من المشركون هؤلاء يصف 
لعقابمم.يه يوعدون الذي القيامة 

تدبيرق الحكيم وهو صواه، معبود لا إله، هو الأرصى وق ياء، الق هوإله الذي اف وهو —٠٨— ٤٨ 
والأرصينالسع السموات ملكوت له الذي حثراته، وتكاثرت تعال، وتمجداف بمصالحهم، العليم حلقه، 
ابر.للعصالممير ؤإليه الساعة، قيام علم لحلم وعنده بينه،ا، وما السع 

بالحيشهو مى لكن ملأتكة، ولوكانوا اف عند الثماعة اف دون من المعبودون يمللئح ولا — —٧٨ ٨٦

سبحانهصده ثقاعنهم ني فائه به، وشهدوا يه، أروا ما حقيقه وعبم ف، بالوحدانية وأقر بصيرة، عل 
عبادةعن يعدلون ، فكيفحما، حلقهم افه بآن لمعترئن حلقهم؟ من المشركين إن،الت، وقسا لهم. بإذنه 

غيره؟عبادة إل افه 
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ولاباق بمدقون لا قوم الشركن هؤلاء إن له: شاكا رثه إل متضزعآ M محئد الض وقال - ٨٨
كي.برسا 

عنهملإعلامهم؛١لأعراضي عليكم؛ سلام لهم: وتمل ودعهم، عنهم، فاعف تعال: الله فاجابه — ٨٩
ووعيد.تمديد ذلك وق تكذيبهم. عامة يعلمون فوف ويزكهم، 

والأستنياطاتIالفوائد 

وتعال.بحانه ولدأ اقني باثه الكذب اض عل يفترون الدين عل الرد ١— 
تعظيمهينبغي فإله ولدآ، اقني اثه يكر إذا ولأسيها معه، التأدب الوْتين لعباده تعال افه تعليم — ٢ 

(٠ساقالآة)٢٨ما ؛السح 
خالقهم.اممه و\)؛ الشركن اعتراف ٣— 
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مكية.النرولت 

القاصد:

تقريرنردلامآنامبم•١" 
\ءة.\ذعلامات بعضي وبيان البعث، تقرير ٢" 

الكافرة.الأمم مصير بيان ٣" 

ت_يصاتيفيص

هبما؛٠^، ٢٥إقآآنزتنثقت-ئهممتنركقؤاَكثامذربم ٢٥دألخكثبآلميث مه؟ حؤ 
٢٥٠ربم،لدت'مآدنيعآؤيثر نن ثبمته  ٢٥لداَةتامسلؤق؛هندثآ تى ُو؟مإ َيلآثر-تكم 

كثثيثثيق و؟لآللنتإلأ ؤأمحثبج، ثنآلة-ثو؛تي 
؟٥١متن دثحان ٢^^١٠ يوم فانمب  ٢٥يلتثوث؛ثؤ، ؤر ئتآ بق ُو؟ ءابمآي؛كأآلآولتدتت> 

آئ٥؟ تؤيمف ^١ آيث.رتاآمحف عداب ثنيا ثعثىأثاش 

عايدمحث''وربجمظءالآ,أصت إدأ؛اثغوأأثيداب ٢٥١عنئ مثقث وئالثأ ''وأمموعنث كنتن •جآءمر؛ثول 
تطشآممةآ0صادامنسوف.ره

الم\ر.

إعجازبيان إيرادها ز الخكمة من وأن القشة، الخروف عل الكلام البقرة سورة ل مدم 
القرآن.

والقدرةالكاملة العقيمة من لنا نا — إثنا سايته، وأنواد بلاغته بقروب البين، بالقران ئأ ٢—٧— 
الظيمةاللملة و الثاُت،، من الماص كؤ؛؛ن ج إنا الخيراُت،. ذاُت، اكدر ليلة j أنرنْ - الشاملة 

صادرجد.آ عظيم هوأمر شأنه ق الحكيم الأمر هدا والأرزاق،- الآجال، من محكم أمر كل يمصل افه سص 
السميعهو صبحاته إيه الرسول،. أي|ا ربلثه، من واّعة رخمه هادين، رسلا مزيلين كثا إثنا كريم، رب من 

الخلويان،وما؛سهءامن الح والأرصين السح موايث، الوهوخالق والأفعال،، بالأحوال، العليم للاهوال،، 
العفليم.الأمر ؛ن.لك موقنين كنتم إن 
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نمالموتى، ق اسمه وقع وئد الأسواق ل يمني الرجل ثرى إنك ءال،ت عتها اف• رغي ماس ابن عن 
تللث،فقي - القدر ليلة ت يعي ه ييايمتد،لأ<ثمحكم '؛جآ ل1ثؤكثكوإقاَكامنذ.ربر( ق إقآآنزلئنث ؤ قرأت 

والذمم،الحاكم وصححء الشتر( كتاب - )افدرك قابل. من مثالها إل الدنيا أمر يفرق 
إساددحاكممات(.الحمق: وغال ( ٣٣٨٨برقم ٢٦٢-٢ ٦ ١ / ٧ الإيان >شب و4 الحاكم ص ال_ءنى راخرجه 

وربدبكم وحدء، الأحياء ؤيميت الأموات، تحي له، لاشريلئ، وطْ اش إلا بحق بمجد لاإله — ٩ —٨ 
فهمذلك، من ■؛L؛، ز هم بل رسوله، وطاعن باق يالإيإن ٠^٥؛،^ ليسوا الكافرين لكن الساشن، أبائكم 

ذلك.عن لاهون غافلون 

النزولIسج، — ١ ٤ — ١ • 

تينبعليهم دعا ه التي عل استعصوا لثا فريشا لأن هدا كان إنٍا فهدت عود مبن الله عيد عن 
سهما فيرى طء، الإل يطر الرجل فجعل العظام، أكلوا حش وجهد محط فآصاحم يوسمج، كيتي 
يعشىآلث1س?ج؟ بين مد-ثا>ؤ آلتعاء نأي يوم فايمب ؤ جلذت افه فأنزل، الخهد. من الدحان كهيثة وبينها 

محلكتح-فد فإما لمصز؛ اف استسق افه رسول، يا ؛ ٠١قوفقيل افه رسول، فأتى عال،ت ه ^ ٧١عياب، دتان.ا 
حالهمعادواإل الرفاهية أصابتهم فلط ^ ؤإد،؛ؤةيذىا فنزيتح؛ فثقوا، فاّتقى، -اميء، إنلث، مصر؟ هال،؛ 
بئر.يوم يعش ءال،ت ه ^جة؛إدامنغيد< أئعثذ فجش يؤم ؤ ه؛ اممه فأنزل، الرفاهية، أصابتهم ح؛ن 

(.٢١ ١oU-r  ٠٦أ/ ميم وصحح الأت، باب الوحان، القتر-سورة كتاب -  ١٤٨٣ -ْمأبرثم  ٤٤٣ ٨; ايخارى )صحح 

الم،ر.

كربويعربمم حيعا، الكمار نمر واضح، ، كثيفبدحان السإء نأي يوم — الرسول، أ|آا — فانطر 
مصدقونإسا العياب، هذا عنا اكشف رسا يا اف؛ إل ويتصنعون موجع، عذاب هذا فيقولون؛ شديد 

المعالر؟ظاهرة ؟؛وبرسالة اف رسول، محقي حاءهم وفد العذاب، نزول، بعد التلكر لهم أين ومن كٍفح بك! 
محتون!واثه بشر، من يلمن يثه وامحبموْ عثه، أعرضوا ثم 

الدنياز الكمار يومثعدب الكفر، إل سترحعون ثم قصيرة، مدة المذاب عنكم سصرفح إثنا — ١ —٦ ١ ٥ 
الدارير،•j، منهم متتقمون إثنا النار، بعذاب الأجرة وق — بدر يوم وع ما ك— 

إنالرحمن،؟ تمد أبا يا فمال،ث رجل فأتاه بيننا، وهومضضع جلوسا، افه عيد صني ممنا فالخ؛ روق معن 
منهالومشن ويأحذ الكفار، بأنفاس فتأحد نجيء، الدخان آية أن ويزعم يمص كنية أبواب عند قاصا 
بافليمل، صيئا منكم علم ثى افه، انموا اكاس! أبما يا وهوغضبان؛ وحلن اف، عبد فقال، الزكام. كهيئة 
مال،ه اف فا0 - أعلم اف يعلم؛ لا لما يقول، أن لأحدكم أعلم فإنه أعلم. افه فليقل؛ يعلم. لر وثن يعلم. 

.٤٨٦ -



الدخانمحورة 

إديارآ.الناس س رأى لما فهو اف رسول آن [. ٨٦]ص: ه ^لإاآذألأ،آكمميءن ؤ قوت لث 
منوالميتة الخلود أكلموا حى ثيء، كل خحت محنة فآخذتيم ه. يوسف كتع شح أ اللهم  ١١
تآمرحشت إنك محمدا يا فقال: أ،وصفيان فأتاه الال-خان. كهيثة فيرى أحدعم، الماء إل ؤينظر الخؤع. 
اءألتنأي، يوم فايجب اش قال لهم* افّ فايغ هلكوا، ئد هوملث، وإل الرحم، وملمة اف بهلاعة 
١!؟^؟عدف أقكثم، ةال: ه ةولخ:اؤإ3ؤةيثون إل ه  xjسراس وتن?0بميىمح يث.غا>ؤ 

وأيةواللزام، واليطشة، الدحان، آية مضت، وةال يدر، يوم فالطشة ه محطشآتثللأ ؤم يؤ 
اليخاري،وصحح الوخان. ياب واحكامهم، اياضن صفات كتاب —  ٢٧٩٨برتم ٢ ١ —٦٠ ٢  ١٥٠؛/لم م)صحح الروم. 

لملم(.واسل .  ٤٨•٩ برتم والضر ، «١ •الامحمقاءبرقم٧ 

والاصتباطاته:الفوائد 

منهاويرمحون الناس، بما يتكلم التي الخروف س ث عل المنرل كلامه إف إذ تعال؛ اف قدرة بيان ~ ١ 
بمتله.يأتوا أن عجزوا ذلك وْع كلامهم، 

الركادت،بس لها وط القدر، ليلة طتة ٢- 
تعال.اف س عظيمة رحمة العلوم س فيه وما الكريم القرأن نزول  ٣٣

العقيايته.مواجهة ق ه ادءٍ، لته ن٤" 
المذابه.رؤية صد لا الإييان ه~ 

السامة.علامامته س الدخان ٦— 

زمان.كل ز الأعداء ]ي ص الإثامة حرب، - ٧ 

-٤٨٧ .



الدخانسورة 

لكرع؛تادأشإي، أن ?و؟ =قمتم محبمؤة ثجاءم محبموكت مم مأيتّ ثثق ثند ؤؤ 
أزئجمزوأعئقرثؤ<ئتؤ وأريإؤ، ئيت في ع،أش أ'و"محآنلأقلمحأ ثوئ،فين 

مقعونلتلاi^؛؛؛^؛ مالكا ثر مثؤف'و؟ هت>تءمم أف هدعارثث7 و؟ محتمحإوإندز 
يثماذؤم.ؤيركع بن-بمبيمحمح>و أ0أَكرصأ محمحن جمد آرمحآ'بمنرمأإم و. 

و!محلإبحا^٠-؛أيثثآء عقيم بكئ ءامثتف'وأ'ةتا نأييئكهاؤي، 'وأ'َكث,لأث ذنكها!ن غها إإ»تؤد\ 
تن ٥١٠غتعوكثإمم»كان اؤأرمن آسابأيان يي لسىي3< أع، ئقنآجآ كامأمكؤف'ؤأ' 

ي؛ث©هبمثتوأ نايه إنآاص رثابثثم 0  .
•المسذر 

الكرامة، JL_Lجاح رسول وجاءهم فرعون، قوم مكة مشرمي قبل اخبمرنا لمد وما ~ ١ "٨ ١ ٧ 
منمزتل أنه وأؤد إليه، إمرائل بمي تسليم وحى العبادة، من اف حى أداء إل ودعاهم اص، وهوموص 

والرسالة.الوحي عل أم؛ن وهو اف، 
لخاتوإق رسالتي، صدق عل واصحة يخجة آتيكم إي تعال، افه طاعة عن وقعوا —٢٢—وألا ١٩

أنله شاكيا رثه الققب؛ موص فدعا عر، تمموا مدقوق لر وإن بالحجارة، تقتلوبي أن ورثكم رق إل 
كمرهم•بمب جرمون؛ لقومه فرعون 

وجنوده،فرعون من ملاحقون إثكم صدقوك، الذين بمالي أنر أن لموص تعال افه فاوحى ~ ٢ "٧ ٢ ٣ 
ذنمثغرقوا وجنوده، فرعول فيه يدخل حتى بالعصا صزبه بعد هيئته عل مفتوحا اكنآ البحر واترك 
وعيشةفارهة، ونمورا متنوعة، وزروعا ماء، وعيول حضراء، يمائن وتركوا حميعا غرقوا وقد الحر، 
اكاضرة.بالنتم حافلة 

أحل-قعليهم حرن ب إسرائيل، بض من قوما وديارهم ملكهم وأدرننا أهلكناهم، كدللث، - ٢ ٩ - ٢ ٨ 
موحرين.عليهم افه قدرها التي العقوبة عن كانوا وما الأرض، ق ولا الياء 

•rr-r - لقد وما JUزالرف؛ن من  ١٣كان إنه الدو. فرعون عياب من إّراتيل بمي أنقا
منوأعهليناهم نمايم، أهل عل - بم منا علم عل - إسراتيل بمي اصهلفتا لقد وما والتكم، الطغيان 
واضح.اختيار فيه ما العجرايت، ومن افه، وحادانية عل الدلائل 

٤٨٨ -



الدخانمحورة 

والأساطات:الفوائد 

يعدمم.لمى موعظة فرعون قوم ابتلاء ~ ١ 

اكاءءلضافموسس.٢- 

العبودية.توحيد إل الدعوق عل الأنبياء اتفاق ٣— 

وااعن.اب.الكرب من بالجاه للموهتين تعاق اف من ايشري ٤" 

الة.ز١Jفاثبما الدسا ق عقلت مهيا القنم ٠~ 

يثاآثآإنَمحثنثأمإ ?Q؟ همآإلأثزساألآث ?©"إئ يقؤرك مثوث؛؛ ة إؤ 
قثا(ئيتيوتا هئثبمأإٍكامإمحيمعن.' ثلم ين تىتآلو؛و< مم آم و؟أهممح صندبج، 

كتجُممون0ه.س\أّ;نهق محنثا.بماس0:ا
الضيرإ

٤TUr الضالأول موصا إلا اطلوت ما ونكر: بث تمولون - الرسول هما - الشركتن هؤلاء -إن

إنقبلتا، ماتوا الذين آباءنا فهاتوا حما البعث، كان فان ئورنا، من د٠جعومح تحن دما الدنيا، ي نموتما 

منقبلهم من والذين الخسري؟ بع قوم أم القوة ز حتر المشركون أهؤلاء البعث، اعتقاد ز صادقن كتتم 
والكبائر؟الكفر حرانم يرتكبون كانوا لأبم دمرناهم الكافرة الأمم 

غاية،غير من عبثا الخلوقامحت، من وما؛ينهيا السح والأدصئت الح موايتتج الحلمتا وما —٩٣— ٣٨
الحق.اتباع لايعلمون المشركن هؤلاء أكثر ولكن إلابه، التدبثد لاملح الذي إلابالخى خلقناهما ما 

والامساطاُتح:الفوائد 

•البعث، تقرير ~ ١ 

الوعظةبالأممسلكة.٢- 
الهدىوالأداب.من فيه وما الوحي، من استفادنمم وعدم الغرين"بمهلمهم، دم ٣" 

اليحمح،.كياj(قومبع، خربملمةمويع يتثلرت ٤" 

٤٨٩



الدخانسورة 

تص/ئزىسئايألأخم ثوق عن مل ( j^i^يوم ا©؟ يتئهرؤمحيى ألئشؤ، ينم ن إؤ 
.خوآمزآم-ز.إثبجأتثآلزر .للأشثمآقإقد» 

يمص-بوأتىآةبمءّْاعتلنْلث< آلخبمي.رخدمه َلكلثهإابمؤ،ؤ،آلإْلون."ِكغفي 
دءماَقثر ٥^١ إن ؤ؟ ام؛يزآتأءٍظرأيم ةثت>آث ?و عث\د_،آوثمي-ي رأس-وءين مق 

ينشت-يئسثتي

.ءيت ثكه-ؤ م عتت بجر ييقجثثم مممليى.د==قئمح 
دإف<ابثبيم>ِج^'محؤلأتنره مذكللأ١تنئهآلألل 

لمورهثنمبمن ةذستإنخر أؤأر ^ه؛اتدحظث؛ليى 
المرٍ*

المضاءيوم إن ااقياْةت يوم وعذابهم أحوالهم من بمشاهد الكمار ؤيتوعد تعال اش تهدد ~ ٤ "٢ ٤ ٠ 
همولا شيثآا قريب عن محريب يتئع لا يوم ااعداب، جيعا موعدهم وقت هو للحاب الخلائق يين 

الرحيموانتقامه، مئتكوته ق العزيز سحاته إثه يالثماعة. الومت؛ن من افه رحم س إلا العياب من يمتعون 
بئنأمنسبد0.

منبالكاتر الرمز طعام هي ا-بمحيم أصل ق غمج ام ا-كيثة الرعوم شجرة إ0 ْ~ "• ٤٣
ونزحرارته، من يفور الذي اناء عق يطومم ق يغل النام-s كائنين طعام وهو والكمار، الشركين 

لهؤمال، الغل، الاء رأسه فوق، صبوا ثم اُبمعحيم، وسهل إل يالضري، وسوقوه الأثيم، مدا حذوا الزبانية• 
ممقونيه كنتم الذي ^١^، ٠١١هذا إى الكثم. النزز أتت إثك العدايه، هذا ثدوى وتوييخات م،كا 

ومحادلون•

نضرةجتايت، ز فهم حر، كل من الأمينة الكريمة يالكانة الأخرa ز الشن تعال اف يبشر — —٧٥ ١٠ 
•هم محالي متقاياين الرغبة، ب< حالغليفل أو الرقيق الديباج من الثياب أجل ون يلبعذبة، وعيون 

الواسعة-ابميلة العيون ذوايت، الخان، الحوريا'ت، من بالتزؤج أكرمتاهم للمشن الكريم القام هدا ومثل 
ابدآ،١^^، فيها لايذوقون ثيءيصؤُم، كل من أمنتن الخق، فواكه من صنف كل التقون هؤلأء يهلي، 

هوالكريم الفضل ذللت، سبحانه. منه فضلأ التتؤع الوامع العطاء هذا الخحيم. نار عذاب من وحاهم 
العفليم.الفلاح 

-٤٩.-



الدحانسورة 

ومعانيه؛يألفاظه ميئرأ وجعلتاْ قومك، ولغة — الرسول اتبما — بلغتك القرآن أنرلتا فإث،ا —٩٥—  ٠٨
موتكمنتظرين إقم المر، من وعيناك ما - الرمول اثبما فانتظن- الضيم. الهدي من ب ما يثدؤروا لكي 

•وئهرك 

والأسشاطات:الفوايل 

البعث.مكري التركز عل الرد ١— 

جهم.ز العذاب ألوان من بالرمب تعاد اممه لخمة بيان ~ ٢ 
الركات.من يم تعال افه أعد وما _>؛_^،، البشرى مآس 
الوتةيعد الوت ا-لحذة ق يذوقون لا بأمم ١اتةين اف لعباد والبشارة متقبئ إخاد ( ٠٦الأية)ز ٤" 
ا-بمحيم.عذاب سقيهم اف دبأ0 الدنيا، ق ذائوها التي الأول 

.-٠١القرآن نزل التي اللغة فهي العربية؛ اللغة مكانة بيان ~ ٠ 
الحكيم.هديه من للاستفادة الكريم القرآن لبيان التءسيرّ ~ ٦ 

-٤



الخاليةسورة 

٠ممجة النرولت 

القاصد:

تعاق.اف وحدانية عل الدلائل إقامة ١- 

قمداسه.الكريم القرآن عظمة بنان ٢- 

-٣■_

وذتهقنإن؛؛Q؟ >\قوييى "أؤوب i، إة آلعتيزآنكر آس ين آليخف ثنيي ُأت^' م حؤ 
هأثاغميدق ين ملمحينآض؛في رتآ و٢لتبمار وآ-ئيتفا٢^، دآبه»اثتهورئئود?جأ ين 

حيا؛سابمتدايصنأى ظلؤما^_، غك«ا>ثتآف ءايثتَمحمحْتقلون آلنئثج مهيامبمميف بمد آمحر£ش 
٥"^آسوءاي~يءيدن 

اكضذرت

إعجازبيان إيرادها ي الحكمة من وأف القشة، الحروف عل الكلام البقرة محورة ل مدم — ١ 
القرآن.

ءداوةاته.مصاي ق الحكيم ملكوته، ق العرير اف من تتريل فهو القران، عل تعال اف يفي ~ ٢ 
ووحداتيته،تعال اف قدرة عل عظيمه لدلائل السح، والآرصين السح الموات حلق ق ف إ~ 

وفيطمحلفة، أطوار ق ~ انماد اتها — أنفكم حلق ق وكذلك بالوحدانية، له ويقرون به، يضدهون للذين 
يوقتونلقوم محلوئاته شزوف نديثره قدرة عف دلائل الأرض، وجه عف ثيب التي الدوامت، من افه يشرم 

تعال.الله بوحدانية 

الأرضنحيا به إذ الاس، أرزاق قيه ادي الطر إنزال دو يمامها، والمهاد الليل اختلاف لي ٥- 
الحق•اسيع يعقلون لقوم اممه قدرة عل عفليمة دلائل لنافعكم، الرياح تصريف وق يالمبات، 

قبالحي مقسمه — الرسول اتيا — عليك نتلوها العظيمة، الفوائد ذاتر الكريمة، افه أيايت، تلك، — ٦ 
يصدقون؟وحجحه افه كلام بعد كلام بأي أخبارها، ق وبالمدق أحكامها، 

٤٩



اُبائيةسورة 

والأساطأت:الفوائد 

ديرمحوناثس، حا يتكلم ام الحروف من ث عل الترو كلامه إن حيث تعاق، اممه قدرة بيان ~ ١ 
يمثاله.يأتوا أن عجزوا دلك وع كلامهم، منها 

والأرض•موات الز الراهض إل الأتفنار لمت ٢- 

الدوابمن الأرض ز ^3، ما وخلق الثاس، خلق من الحكمة ل ْتقلأ إخار )٤( الأيت ز ٣- 
وشرعه.محاقه يوقون لقوم وأدلة ححح فهي عليها، ثيب التي 

الخلوقات.من لهم شحر0 وما آدم، بمي حلق حلال من سحاته الخالق وحدانية عفنتة يان ~ ٤ 
الشركين.عل الحجة لإقامة تعال؛ افه وحدانية عل تدل التي الأحرى الثوامن صروب ذكر ِ ٥ 

تةسورممرو ؤ
ماولأ جهم محيآيهم ُهاين عدابئهبتن لم أثلملك يقءايتتناسئاآمحديأنرمحأ ٥"يإداعلم 

يمتهيم أالإياَةثر؛دأإث١ثت دنارائديى ?0؟ عظم عد١ب يلم آئوآمحليأ* د"ون ين ماآعئذيأ سنتاوث* َكثث؛رإ 
عدابتنينزآدئ.ه

ثر!التم

 ~U معيسوالكيائر، الخرائم من مكثر اف"، عل منر كد'اد—، كل والعذاب يالؤيل تعال اف يتوعد ~ ١ ٠
اثأا— محيشرْ يسمعها، لر كائه افه، يآيات، الإي،ان عن متكبرأ كفرء ق ينادى ثم عليه، يقرأ اض آيات 

عنالعداء أولثالث، سخرية. انحان.ها بعضى الأثيم هذا علم ؤإذا موجع• مديد ؛عذ•اب ~ الرمول 
ولاتتتظرمم، التي جهنم نار وراءهم وتثوا الدنيا، عف أملوا - ض و؟نربمم، ;أءتهم عياب لهم اف، رحة 

منعيدوها الش والأوثان الأصنام نفعهم ولا والولدان، الأموال، من الدنيا الحياة ق مم1كو0 ما يممعهم 
اكران.عفليم عذاب ولهم الرحمن، دون 

أنولعأصوأ من عذاب لهم اياته جعحدوا والذين القؤيم، الطريث، إل هدى الكريم القران مل-ا " ١١
الوبع.العذاب 

والأساطاُت،:الفوائد 

تعال.اف، بآياُت، المكدبين ءن.اب من الترهي—، ~ ١ 

الأحكام.هذه عزث مذ ولأسما تعال، اف أحكام ترك من التحذير ٢" 

٤٩٣-



اُياثيةمورة 

تعال.اض بآيات الاسهزاء من اكحذير ٣" 

الترغيبjساةالقرآنالكريم.٤- 

قي ولثل؛ؤثوك1عوإعأنتهء أنيء ،^ ٥٥١أيرؤمى وؤت سحر ؤآست٢لذى 
ينغئؤإ^١ ١٠للي-ك، ش ?جآ يئةؤ_أيك نمم د*لذئث■ ق إن تته ميعا آآق؛ُا ؤ، وما آلتن؛و؛تي 
ومنثيمسهء ءٌنلأط عمل مى كك>تونق يعاَ؛ازأ مما يمي أثو أيام _ر؟مث لا 4ّلذ!بمى 

بمامأالأئشنا;آئث:ا
غ-هةعطمويكأج^ُهذم1كامإ 

التشمير!

علهللركوب الحر لكم دلل فقد الكثيرة: اشم من عليهم بجاثثصل عباده عل اش ينس -  ١٣- ١٢
والفعل،بالقول يتمه عل تشكروه ولكي والنافع، التجارة أنويع من اش فضل من وكْلاووا بإذنه، بالفن 
العطاءذلك ل إن والبمركات. الخيرات من ف؛هءا وما السح، والأرمن المح الموات ل ما لكم وتحر 
•الكونية الأيات هذه ق يممتكرون لقوم اش قدرة عل لدلائل الكريم 

عنافونولا اللط ثواب يرجون لا الدين عن يعفوا أن باق للمومتئن ~ الرسول أئأا ~ تل ~ ١ —٠ ١ ٤ 
ه،لتففثوابه عملاصالخا عمل تى • والفضائح القباتح ارتكاحم سب الشركن أولثك الذ ليعام، عقابه، 

علللحاب القيامة يوم حبعآ ترجعون ربكم إل م عمله، ونز ه نففعل العاصي باتراف أساء وتن 
والمز.الخير عمل 

ورزقناهمالأنبياء، منهم وجعلتا واللك، والإنجيل التوراة إسرائيل بم أعطتا لقد وقسا - ١ -٧ ١ ٦ 
اخلفواوما الدين، أمور من واضحة دلائل وآتجاهم زمايبمم، عالي عف وئفاكاهم التثدة، الطيبات من 
الفللمهو الخلاف، مل.ا وسب، قو. محمد الرسول بعثة ومنه اش، عند من العالم جاءهم ما بعد من إلا 

فيهكانوا في،ا القيامة يوم إسرائيل بش من الحلقين بين محكم - الرسول آتجا - ربك إن الميادة. و»لاوبا 
الدنيا■ل محتلفو,ن 

٤٩٤-



الجاثيةسورة 

والامتنماطات:الفوائد 

دفأالأمل إل الأيل من بملر الأء ز غاطس حم كل ،رإن يقول: قانون للبحر اسواء: تال - ١ 
ولماالبحر، ثركب أن أمكن نا القاتون مدا ولولا الخم، هذا -يجم العادل الماء لوزن اويا مهانأ عموديا 
(hctp://nabul.si.coin/blue/ar/artp.php?art><4-)53واحادء«. ّمكه البحر ز وحدت 

القنم.من الحر ق اف أودعه ما تخثر من الحكمة بيان ٢" 
منمحالؤمنألأ;ؤثالإماءةبالإماءة.٣- 

الظلم.من والتحذير لاحتلأف،  ١٢٥— ٤ 

الخلائق.بين القضاء تعال اش عدل من ْ~ 

ثنأأج؟إثيم لايتثتون ثؤ؛اث ١تو١ء وثت"مخ ٠أقن٠ا منآ/دم ثيبمز عق جعتننش ر مؤ 
ئميركج^؟سا_فجرلأام

١٣٠١٠أى آلتتءا>تي أيسحوأ ١كمث حسث، أم بجهثؤيى١^٢ ؤتبمثم ؤمتدى 

ه. نلإيبمل1ءن يتتقثبمته ث ممن اايداثجزئو 
ثر:التم

منثل كل عن ونهى جمر، كل إل تدعو كاملة شريعة - الرسول هما - للث، شرعتا م - ١ -٩ ١ ٨ 
منشيثأ صلث، يدفعوا لن إقبمم والخهلة. الثركين صلألأت شع ولا حهدلث، بغاية فاسمها ووحينا، أمرنا 

أمنهمال3لالمأن وإى ذللمثؤ. من معصوم هو النم، لأف الأمة؛ نحدير ومه أهواءهم. اسعت، إن اض عداب، 
ويهليعون4.؛٠١^؛،،، الذين ويتمؤ يتول واف بعضى، أمار بعضهم والكيائر بالشرك 

الحي،طريق إل وبمدبمم يفرهم، وما يخعهم با مرمم للمماد بصائر النرل، الوحي القرآن هذا ~ ٢ ٠ 
والعقاب،.والثواب، ؛الحاب، يوقتون لقوم اف من واسعة ورحة 

كالومختتجعلهم أن دا-بمرائم التكاتر يرهمن الذين ظن هل العاصي: أهل عل اض ينكر - ٢ ٢ - ٢ ١ 
اصقدوه!اللي الحكم بئس موتمم؟ وبعد حيامم ق الحساب، ز حم اوتبمم ونالصالحات، يعملون الذين 
جمرمن كسبت بالذي الأحرة ق نفس كل ولتجزى بالعدل، السح والأرصئن الح موات، الاش وحلق 

عقاب،.زيادة ولا ثواب،ط بضس يظلمون لا ومم ثر، أد 

٤٩٥



الجاثيةسورة 

والاماطات:الفوائل 

محميةسدئ بما حاء التي الحكيمة والقرمة الطمة الة الرّعتنتة بان ١- 
لشريعته.والأستجاة تعال باق بالأستعاة غثر عن الاستغناء ٢' 

لكاص.ورحمته وهداسه الكريم القرآن عفنئة بيان ٣- 
تعال.افه عتاد بماووا أن يمكن ولا غيرهم، وترمب، ترعيب ّ ٤ 

٤٩٠



الخاليةمحورة 

نشبمشثآ بممي؛دء عق تبمق 'موءو*نييء عق نم د ع يأذقءآس منئ اءثإلهث تن نزءتق أؤ 
آلدنروماقمأب يبجاوماثها ئموث همحت(للأ-ثاوثاأدنآ وها1وأ،C ?ج؟ أثأد بمدأثي من تتديب 
JjJiL  ثالؤأأئؤأبماأير إلا ئاَكا0حجتئلم تقت ءاثدنا ءنجم مإلأبملؤن?و؟محإدائش ميىعزِإذ
آلأاي>،يبمثوكيأينرأ^ يه لانقب تؤتمتثثزلأ<حرآلإئتق آثيعن1مح صثدتين َمحثت 

محت-ثليممخمحا'و'دئةاؤو او؟و.بممحممق 
نمتوك

?3؟ه
ثرتالتف

عالآكونه حال تعال اف وأصله هواه! وعبد اطه عبادة ترك مذ حال عن ~ الرسول اتيا ~ " ٢٣
فمذالرشد، ثمر لا غهتاء بصره عل لجعل يتدثر، ولا يثمظ فلا قلبه، وعل صمعه عل لطع بالحق، 
الهدي؟-بمدا تعتبرون أقلا ذلك،، عل يقدر أحد لا الضلال؟! هدا بعد مدائنه عل يقدر الذي 
أحرون،قوم ؤيعيش قوم، يموُت، الدنيا، الحياة هده إلا حياة لا باثه باق الشركون وزعم — —٦٢ ٤٢ 

غيرمن يتخثصون إلا هم ما نقل، أو عقل من دليل لهم وليس الزمن، مرور إلا بملكهم ما أل واعتقدوا 
قولهم:إلا حجتهم كان ما ، لبعث،  ١٠الإي،ان عل الدلالة واضحات القرأن أيان عليهم تتل وإذا حجة، 
يمينكمهوالذي حلقكم الذي اف الرصول: اثبا لهم قل حما. تقولوته ما كان إن الأولين أباءنا لنا أحيوا 

افقدرة لايعلمون العباد أكثر ولكي ذلك، ق يك، لا القيامة. يوم حميعا يبعثكم ئم أحالكم، انقضاء عتا_ 
ااثعث>.عل 

اش.بآيات الخاحدون ثغر الساعة تقوم ؤيوم السح، والأدصغ، السح موات الملكوت وف —  ٢٧
صحيفةإل تدعى أقة كل وعهم- عل جاثمغ، الأمم س أمة كل ~ الرسول أبما - وترى -٩٢- ٢٨
يشهدأع،الكم كتاي، هدا أوثز، ■محر من الدنيا ق تعملون كنتم ما مقابل نجزون اليوم لهم• ؤيقال، أعالها، 
أعإلكم.بكتابة الملائكة نأمر كثا إثا نقصان، ولا زيادة غير من بالحي عليكم 

هوالفلاحالعال المقام ذلك برحته. جثته ز ربمم قيدحلهم افه، أمر با عملوا الدين قاماالومنون — ٠٣ 
الواضح.

-٤٩٧



الجاثيةسورة 

والأساطات:

تعال.اش عند من الهداة ~ ١ 

ال،ات.بمد لفث ؤإئات متئلأ، إخار ٢( الأية)٤ و ٢- 

حق.عل أمحم لتظهروا ايلم؛ن؛ غير حوار من مشهد ييان — ٣ 
١قيام من الترميب — ٤  آتياك.الخاحدين حارة وبان ^، ١١

الأعإل.ونح يعدإحماء ا-لحاب دقة ٠— 
للمومتينوالترغيب البشرى ٦' 

اؤ.حاثاآلؤ 
مآصقات وداثم ومامحن إلاظئ\ ينئي إن ثاتر؛ثماماالناعت ي؛اثلم تُرم، ؤإلتاعق حى 

ومآوثةثآف1روماثدا نءتتؤأ»ئتؤل سثنمحج وأ'دنلآمحم متمآوكت قاَكامإ؛ءء  ٢٠٣'مؤإيبماة 

^ميآءفيأئر؛تي

المميرإ

الإيهانعن فاسكبرتم الدنيا، ي ثقرأعليكم القرآنية آيابير تكن أفلم لهم" فيقال الكئار وأما — —٢٣ ١٣ 
السامةقيام وأن واقع، حؤ بالعث، اش وعد إف لكم؛ نيل ؤإذا والمماتر؟ ابرائم ترتكبون تو.مآ وكتم ، ١٢:

آتية.الساعة أة بمتحشن نحن وما إلاظتأ، وقومها نتوهع ما الماعة؟ ما نعلم  ١٠قلتم: ، ٠٠٠٠لاشك أص 
العقابمن :هم ونزل والشاتح، بالفضائح الخافلة صحمهم الجرمين لهؤلاء وظهرمتط — —٣٣٤٣

النومبمذا الإيهان تركم كها الغار، عذابه ل تزككم اليوم لهم• ؤيقال يخرون، به كانوا ما والعداي، 
•يغمرونكم أنصار من لكم وما اكار، ومصيركم الأحر، 
الخيامبشهوام—٠ وانخداعكم وحججه، اض يايات اسهرائكم بسر القديد العاواي، ذلكم — ٣٠
والعياعآن.بالتوبة رثبمم يزصوا أن متهم ولايطثنر النار، عياب من لانحرجون فاليوم الدنيا، 

٤٩٨ -





الأحقافسورة 

٠مكة I النزول 

القاصد:

والبث.والرسالة التوحيد حول الشركين ومنييفتي العقيدة، تقرير ~ ١ 
•تعال اش عند من كونه عل الشواهد وذمكر نزوله، وتقرير الكريم القرآن تعفليم — ٢ 

ز؛'؟■حرة•إعراصهم وعامة القرآن، عن التكفار إعراض بيان ٣- 

وشواهدها.وأعلامها النبوة دلائل بيان ~ ٤ 

بمج

رناسهث1إلأألإوآمحوبمد< يىآشالهزآاكحِ ُهًئنيلآمحني م حؤ 
تاذاِنلمإيمت\ثصكينمحآشآتوف و؟ ثنمصؤف وأةن-ثكَكثثدإعحآنذرؤأ 

دطنيمسدلآكآزأمشو هئدآ مؤ، نن كتمج أقرق ثنكؤ،آك؛وآني، ثم يىآمحمحبج،أم 
هأ©؟ كثمحبمامحدشنَثيوث ائو دون ين بدعيأ مثن ومذآءند<  ١٥٠

التمثر:

إعجازييان إيرادها ؤؤ الحكمة من وأق القشة، الحروف عل الكلام البقرة محورة ^ ٥٥ق مدم — ١ 
القرآن•

وكلامه.أفعاله ؤي الحكيم وملكه، سلهياته ؤ العزيز اش، عني، من Jالتدرج نزل القران هدا ٢" 
نمائهأجل وإل إلايالحمح،، الخلوقات من، وما؛ينه،ا السح والأرصن السح موات الماحلفتا — ٣—٤ 

لهمقل، به• لايأبأون عنه، معرضون الأهوال من، القرآن أندرهم عئا والكمار سبحانه، وحوه عظوْ معلوم 
اف،غير من، تعيدوما ام والأوثان الأصنام من، آهتكم حال عن، أ-محموف ثتكرآعليهم: - الرسول ا مه- 

منكتابا ل هاتوا المع؟! الموات حلق، ن، اض ْع مشاركة لهم أم الأرضؤ؟ من، حلئو0 ثيرء أي أروق 
قصادقين كتتم إن بما، يعثد الي السابقين علوم من، َُلم من بقيه هاتوا أو القران، هدا مل ين الله عند 

الزعومة.دعواكم 

بقيتما دعاته، استجابة عل تقدر لا اف غير من، آلة يعيد الذي الشرك من، ضلألأ أشد أحن. لا — ٥ 
عاجزة.يعبدها مئ، دعاء عن وُو، الدنيا، الحياة 



الآحق\فسورة 

والأساطات;اكوائد 

العزيز،عند من لأئ4 عزيز؛ الكتاب، هذا أ0 إل إشارة ^ ا'بملياين الاّمض إيراد ق ١" 
الداؤين،ل العزة نال به تمثالثح فمي الحكم، عند من لأته ومعان؛ أحكام من عليه اشتمل فيا وحكيم 
الحكمة•إل وهدي 

السميفالأحل به، للاهتام العام؛ عل الخاص عم< من ه ؤإا-لي عل ه ءؤمحممثس غطس ٢- 
الحق.يوم ومو القيامة، يوم 

للفاصلت.رعايه وكذلك يه، ياأنذروا للاهتام ه وهوؤمصون متعلقه عل ه تقديم ٣" 
والدعوةيه، والعمل وتدبر0 وتلاوته يه، لث، التموجوب، إل للعيال ؤإرشاد القرآن، لعغلمة يياف ~ ٤ 
كنوزه.واست٠محرلح أنواره، واقتباس إليه، 

غاية.لأمحمى حيل ؤإنط با، الكون هذا عئلت، ب ْ~ 
والذر.الأيامحتح عن وغفلة إعراض ز الكفار قان الواصحة، التئإيت، هذه ْع ٦- 
عقليهااكرٍع أدلة انثومته قإما انئزآن، آيةِفي أشرف رردثي، الأية)٤(؛ j( الربي، ابن قال ٧" 

(.١٢٩)احكامالقرآنU/ وتنمها«. 

عنكناية والتعجيز التخر ق مستعمل ه ا'أدرمحى ين نايا.نلم؟ ؤيؤ، ؤ ق *الأمر عاشور: ابن قال ٨— 
ردوصمن وهذا الأرض، ز حلقو,ْ شيئا يروبي، أن، تنطعوا فلا شيثا، الأرض من عذلقو.ا ل( إل، الض 

XA/y\)التحريروالصير: دءواْ«. ١^١^، عف بالدليل الدعي وهومطاية التاخلوة، مساثل 

ولاالعقل، ب، جانمن لا يحجن يأتون لا بأمم فم وإئارْ إفحام ه ْئنمكي-قكث• ^٠'-' قوله: — ٩
عليه.السياق لدلالة الشرمحل، جواب، حذف، فقد يالحدف،، إبجار وفيه أوانأثور• الطور النقل جابه من 

شنك.زالدنيامن عليه محاكانوا القيامة يوم الشركين براءة - ١ • 
سقوطها.وأمياي، والحضارامحت،، التارخ معرفة الأتارل علم أهمية — ١ ١ 



الأحقافصورة 

قآكوث\هان وإداعئبي؛إء١ثغثاسنم ُه؟ إد١ذنآقاشك١مألممؤ 
هزآعايشتى ^s،؛_ ٠لأئتلممحءتتفي هلإنآهاريتثُ ُه؟آزبموأدثالأم لثا-ءآتمههت^ لئ>في 

وتآأذيمحاشآقثنعاين\هفي ؤئوآلعؤراقبمدأرو؟ رسكت ؛يي بمامتْثوي،نخمابجء'--؛^؛١ 

مقتدبم'همحأئتلأتاع-محاهنتآأتأللأيتقة0نلأنت:محبم
أٌّيُ:أخمتىآلمنمألْلثامانءأسثميملُك بقا,إتىيدخقكثييءكاّى ثن شاهد وثمن 

^١مثئفون يوء نإدوميهث،ووأ لوكاث.غقاماتثمآإئ  ١٣١؛عقمثيأ وثادأؤ؛و< ?ج؟ 
نتنذرعنبميا ن4صاىا ممدق وهثد١آكثب ؤتجتثثه مو؛ّئإماما رس ?^^؟ ثلير إهك 

او؟ه
اكفرت

متهم،سروون إذ أعداء، لهم الدنيا ل ندعوما الص الآلهة كانت، القيامة يوم العباد جع ؤإذا ٦" 
إيامم•لعادبم عنتهم وبجحددن 

 ~U جاءممحئن الكئار زعم الهداية، لطريق موصحامحت، القرآن آيامت، الشركين مولأء عل نتل وإذا
واضح.سحر اد4 الخؤ القرآن 
الزول.مس؟، " ٨١٠" 

ابتة،أعل من *إنه الأدض؛ عف يمثي لأحد يقول، ه النبي ممتا ما قال،ت ه وقاص أبير بن معد عن 
ؤإنثمحر؛مبغالسمحدء^ابجمحءكاخ من شاهد ؤثمد ؤ ت الأية هده نرلت، وليه هال(؛ ملام؛ا. بن اش لعبد إلا 

ينمدافه متاقب باب الأنصار، ضاف كتاب —  ٣٨١٢برقم ١٦٠ fsالخاوي )صحح ه. آهل،تلأبمدىآلإإإالألهأبم، هك 
■ملام( بن اض تمد فمل باب الصحابة، فضاتل — ٢  ٤٨٣١٠٠^١  ٠٩٣ ؛/ لم موصحح ^،•، lc>ملام 

الممثرت

افعف احتلض إن الرٌول(ت اتأا لجم قل ه؟ نفتلقاء من وافراْ القرآن، هذا محثد احتلق أيقولوزت 
بحاتههو به، عاحلتي إن افه عياب من شينا عر ئزدوا أن تتهليعون فلا — الافتراض سيل ف ع— 

با-بمحول،عليكم ؤيشهد بالمدق، ل شاسآيشهد باق كفى القرآن. ل القدح من فيه نحوضون بإ أعلم 
والرسل،الأنبياء جيع ئل اف أرسل فقد رّول، بأول، ت، لت لهم قل حم. الرحيم للتات٠ين، الغفور وهو 
إلانل-يرأبالعجراتأنا ت، ولالقرآن، إومن يوحى إلاما أثح ما الدنيا، ق وبكم بج اف مايقعل أدرى وما 

منرجل يشهد به، وجحدتم افه، عند من القرآن هدا كان إن أحثرويج لهم• قل الفلا٠رةلأ والخجج الباهرة 
_آ.ْ
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بمدىلا اف إئ به• الإيان عن أنتم واستكبرتم القرآن، صدق عل ~ فهد سلام بن اف كعبد — إسرابل بي 
القوم

والفقراء،الصفاء هؤلاء إليه شبما U محرآ القرآن هدا كان لو الكئار وتال - ١ -٢ ١ ١ 
نلومن السابقين. عن متقول كذي، هذا فيقولون: وإعجازه معاله وصهمح ْع بالقرآن حتدوا لر وإذ 

فيها•با وعمل  ١٢صئ'ق لني ورخمه اف، دين ق  ١٢يوئم قل-وْ موسى عل اف أنزلها التي التوراة القرآن 
الحسنينوممر والفجار، الكمار لثحوف قمح؛ ءربي بلمان نزل الكتث، هن نله لما همحمدق القرآن وهذا 

الأبرار•

والأسياطاتج:الفوائد 

تولهم:كان إذا أي: أهوالهم، صلأل من نهمعآخر إل انتقال آذبمولنذهإصراب، ؤ تعال: قوله ق ١" 
أعجّب،,مصرى، بأيه دعواهم فال عجيبا، سحر، إثه 

الافه أن ه قيما ينآقه هلاتدمحبمتؤ، ءل،.إي ؤ فوله" ؤ، وجوابه الشرمحد بين، اللازمة وجه ~ ٢ 
ؤيعانه.يفضحه بل عليه، يفترى أن عل أحدأ يقر 

معرفتهمويدعون الأولياء، شأن ق بغالون مى ض رد دجأضمح،مظؤ،ديةةته تعادت فوله ٣" 
بغثرْ؟.فكيف الغيب(، ( لايعرفالنسين وحاتم البشر سيد كان فإذا بالغيب، 

بملاححاءصت، تعال القه عند من فكلها الفرؤع، من كثبمر وق الأصول، ز ال،اؤية الئرائع اتفاق ~ ٤ 
٥^٠١.نا متممه خاتمه حاءيت، قد الإسلام اله رمحكانت، وإن والدنيا، الدين 

الشريعةق ٍنموا الذن الإسلام أعداء شجهاُت، رأعل ةلص(نكاتنأؤضه ؤ تعال: قوله - ٠ 
وطعنواالحجاب، ق الثال سبيل عل فهلعنوا معالها، وطمس تها، محامحتشويه إل جاهدين وشتوا العزاء، 

ةللث١عل ودل، قبيا، تمحن شرائع فٍ، كانت( الأحكام هذه أن مع الخهاد، فريقة وق الزوجارت،ط عدد تق 
تشهر؛دلك،.وتحريفها تزييفها ولازالت"قتتهممع القرآن، 

الوحي،عل الابيع لشنر القصر؛ أصلوب ه ومآأتلألأييرئيرأأ إلأما؛وي،لثة ت تعال قوله ~ ٦ 
افن.البلاغ ق قؤ قمرمهمته كذ-لك ومنهجه، الائباع طريتؤ فالوحي 
وهواستكبارهم,الحق، عن وصدودهم كفرهم علة لبيان والاستكبار؛ الإيعاز القابلة؛لن، ٧" 

بهتؤذن ئا التوراة؛ وهو العلم الاسم دون الإخافة ؛ْلريق، ^ ؤكقنث،موك — التوراة؛ عن عم ٨" 
محمدقو.عف القرآن أئنل، كعا بغر، عف أٌزل كتاب بأنه التذكم من موسى اسم إل الإضافة 

-O.T-
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لنذرهممز: ول؛ ه ^^،ة1محبم زقوله: الإظهارزمقامالإص،ار ٩- 
ينذره.ثن إل الظالر وحاجة ظالمهم، لبيان وكذلاJثا للتعميم، 

وهوبخصموصعه، غير ز الثيء وصع فالظالم ه: وؤلآثنسإن ه ظلعنا ؤآلإ-ن ب؛ن اكايلة — ١ • 
وتفضل.إتمام فاته الإحسان أما للحال، ومحاوره الآحرين، عل وئتد للحق، 

محثبممجمربجرتتت'و؟محأءك عاثهتِئلآ ملأ-صر، آممة تت ه\مإ ةأك.ين إؤ 
رثبمعثهأمذزَىوا إ-صتنأخماتتئ وتحينا ^^^٠^١^١٠^١^^آيثق 

سث<إثلىئولبحأفي ؤ، ف محأصؤغ مبمث أهملصيحا وأف ؤنيدى وعق عك يستق،آفيآأتتث 

ُأعأهآؤىعؤ\ وءاو؟آلتيوؤا 
التفبثرت

هياض، الدين أمول ل والاستقامة العلم، ئوحلاصه الذي التوحيد بيث حنوا الذين رف ~ ١ ب،  ١٣
الدنيا.أمور من فامم ما عل محزنون مم ولا القيامة، يوم أهوال من عليهم خوف فلا العمل، منتهى 
^١^١ما عل لهم جزاء النعيم ذللث، نالوا أذ، فيها ماكث؛ن ابنة أهل هم العالية الدرجايتج أصهحاب، \وذثك 

الدنيا.ل الصالحة الأع،ال من 

بمليهاي جبا أمه حملته إذ والفعل، بالقول بالوالدين يالإحسان جازما أمرآ الإنسان ومنن\ — ١ ه 
الجديةقوام تماية يبغ إذا حتى قمريا، شهرآ ثلاثون وفطامه حمله ومث.ة أيضا، يمشمة وولدئه بمشمة، 

لوالدي وعف عئ أنعمتن، الش العفليمة نعمتلث، أشكر أن ألهمتي زمب، يا قال: ستة أربعين وبالح والعقلية، 
الأولادمن دئيتي ؤ، ساريا الصلاح واجعل مر، تتقثله صالحآ عملا أعمل أن ووسي والدنيا، الدين 

لحكملثج.الأاصسن للثح، الطعين من وإي ذنوي، حمح من إليلث، نبتته إي بعدهم. ومي والأحقاد 
ونصمحأمالهمالصالحة، منهم نتقثل الأوين الرفيعة، الزلة أصحاب التائبون، الشاكرون أولتك - ١ ٦ 

رسلنا.حلريق عن به وعدناهم الذي الصادق الوعد هاوا الجنة. أهل عداد حملة ق ذنوبم عن 

-ي.ْ-
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والاسساطات:الفوائد 

المرات،وجن، الأحزان إذهاب، عل مقدم الخاوف دغ لأل الحرن؛ نفي عل الخوف، نفي تقديم ~ ١ 
الأمن.نعمة لعفلم يياى هذا وق 

أويريني، ق ب الطم، مض لتفثيه ه ^4، تعدى؛- وإما ه ل تعال: قوله - ٢ 
سثلاح.ظرفا سو4■ جند لأنه 

الل.ارين؟ق عادة الطريق والاستقامة التوحيد ٣— 

إلما•:أءاوالإحسان والد بالوالدين الوصية ٤" 

قتعال وقوله ذمتله وءمتتأثُثئثود مح~تأث• ؤ تعال: قوله من أحدآ أشهر ستة الحمل مدة أقل ~ ْ 
ه.ؤوفمننة,فيءام؛ الرصاع: 

١ذلك عف تعال باق والاسعانة تعال، اف سكرنتم — ٦ 
الإسلام.طريق ولزوم تعال، اش إل التوبة واكح.ل،ت الإجابة لداعي من ٧" 
قز،الدي ا،لاصى ْع وقفة دئفتتن: يستدعي وبلوغها مرحكن، فاصل؛؛ن لحد الأر؛ع؛ث بلوغ ٨" 
والأق.الحاصر الزمان العدمن بشله لما ووقفة ؤإفراط، تفريط من سلفا مما والتوبة 

قفأحسن بالوالدين، اض لوصثة استجاب من حزاء عن مستقبئ إٌتحار ٢ ١ "٦  ١٠الآيت؛ز،)ؤ، ٩" 
الأء،ال،،صالحات من عمل ما أحن منه افه يتقثز أن فجزاذْت حياضاوبعد،اما، ق سا برآ له،ا صحته 

'سقاته.عن ويصفح 

.٥٠٠.
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من^٠٠ثمايسمظتيخنتألمئيق ؤبمد أحج أن أسوإغج لآقما أي ثال.^4-^ ألى حمؤ 
عيهمحل أؤنجشآكيق .رما ممل وعدآموحى إن ؤعك؛١٠^٠ أمة 

مثاحمؤأد؛بمت ثثؤن، روأ شمهن حقامأ إمم نلبكيوأ ليي تن ملهم ين ثد-ثيق أم آلمدؤآ 
ألقتأ•تاثقث محبجم ه لابملؤن يبمم أغتيثم محإ؛وهم 

هٍدعلإئ،فيآصيسنيآلإوؤّةمسمزنو؟ عداب عتنثن هاةنوم نآسثتنتم 
التفسير:

الإيٍانإل دعواه حين والديه من مجر الذي ميل من وذلك اطه، ليتم جاحدون وثمة ~  ١٨— ١٧

متهميعث وم نل، من القرون ض، وقد حثا، نري من أغرخ أن أثيداض قائلات علما وأنكر ياف، 
حقبالبعث اش وعد إن ياف، آمي ؤيالك له- مخومن ؤيقولأن الولد، هدايه تعال امه يتغيثان وهما أحد؟ 

الخىعن السعداء أولئك الكذب. من الأولون نطره ما إلا القول هدا ما بغرور: عاليهم فيرد فيه. سك لا 
قأشهم حارين كانوا إمم والإنس. ا-بمن من'ققزة السامة الأمم جلة ق العذاب عيهم وجب الذين 

.^١

الدنيا،ق عمل من قدموا القيامة؛،ا يوم افه عند منازل والكمار الومين من فريق ولكل ٢— ٠ — ١ ٩ 
يرضالقيامة محيوم عقاب. أونياده ثوامج، بتقص ذئة مثقال لايظنمون ومم أمألم، جزاء اف ولثوهسهم 

بلداما،فاغتررتم الدنيا، ايياة ق أصتم بإ طساتكم أذهنتم وتوبيخا: دمآ لهم ؤيقال اكار، عل الكمار 
ارتكابكموبس_، الخؤ، بغير الناص عل استكباركم بج، بالذ.ل ءن.اب محزون فاليوم بشهواتما، ورصيتم 
اجمراتم•

والأسنياءلات<:المواتي 

علوشفقتها جذبها شدة وبيان بطاعة، أمرا إذا ومعصيتها الوالدين عقوقا من الرم، - ١ 

انماؤ،.ولدهما 

فيه.وممكته نمرافته، الهون إل وإضافته الشديد، الهوان أي: ه ؤءعمينعدادء،آمحرخ ت٠الت قوله  ٠٢
محاهه.عليها الواجسا ومومن ا-دق عف واستقامته ؤJإ٦هم١، هداية عل اكا-فن الأبؤين جرض ٣— 

•درجاهمت، ابنة أن كط دركاهمته، فالنار انمافية، موء ق اشتركوا ؤإن كافر؛ماJبرعمله، كل جزاء ٠ ٤ 
لنمثد.اف من وهدا الهنالح، بالابن اكالح الوالد قديتل ٥— 
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الدعاءقينتحب ه، ت تعال قوله ؛JJJb sيوحي كإ تعال، اف من الهداية طلب — ٦ 
يالهداية.للولد 

 ~U ملسهل متواصعا الراتل، الدنيا حطام ل راهدآ ه اض رسول كان وقد والتقشف، للزهد الدعوة
وسكته.ومأكله، 

ألا•ثتمهء ويى ديي هي عى -٠لت٢محر وق و\يئن1\تي أندرقرمث. آدّؤتاعادإي وؤ 
سدةإنَقتئعذءا.دناهأّذاث فيثثثاذأيم1 ^١ ١٠عدابعقؤ ^١^؛، أكنإؤآ 

عتهأؤبمثي'.قنامت؛ أييدؤت شلا  ٦٤دأب4قُ هتأش ثاوإنما٢٣ آلشدذ؛ي 
.؛"٣ عداب يج يدث ئزماآتتجئم بل محطثأ فيأمنياعامض  ١٠أيديمم عا؛؛ثثامنتمل دآوْ 

ذهكهممحكي .؟ إلادرة تُ هأصتغوأ أميري؛؛ا 
ولأهكيخب عمم''تعهمن؟ هثآأعئ محأثتْ  ١٣٥^ّنثا ثهم ميمحبمثتا ظم' 

نلقيأجار دنتأؤءلأ ماَ؛امأويء جيم ثحاق آش إدَةمأِعمثودفثاثت، شء محن آمحدمم 
ص٢وحنايندمحاثو

هُو؟ وماَكامأ,ظوث بلصنوأتهر٧^^^^٠١ ءر0دا؛)تة 
الضر:

يمديئةقومه أتذر حين التسه، ز عاد أخا مودأ، اف نم لقومك — الرسول أبما — واذكر — ٢١
اشإلا يمدوا بألا وحدرمم - مود نل أتمها أندرت الم الرمل نصت وقد - حضرموت ز الأحقاف 

عصيب.يوم عذاب اض غير ميتم إن عليكم أخاف إي وحدْ، 
\gtثآمحا آكا؟ مائة ص لثصرئا بدعوتك أحثتا هود يا دعرور: بثغامة منكرين عله فرددا " ٢٢

إنذارك.ق المادنن من كشت رن العياب، من به سدنا 

وحده،اف صد عليكم العذاب بتزول العلم إما جهلهم: من لهم محدرآ س هود لهم وقال - ٢٣
العقاب.نزول اضق قدرة قومانحهلون أراكم ولكص إلكم، أرسينتط؛ه  ١٠وأبلغكم

عارضمحاب هذا قالوا: أوديتهم إل هتجهة العذاب محاب تزجر الم الريح رأوا لثا ف ٤
ئدمرتوجعا، عذابا نحمل ؤح إما به، اصتعجلتم الذي العذاب هو بل الهه؛: هود لهم فقال بالهلر. يأتينا 

_®.U_
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يرىلا هلكى فأصبحوا ~ لود ولس تعاق ض القول يكون أن ويمح ~ سبحانه ريا بأمر به تمر ثيء كل 
الكافرين•القوم تجرى جريناهم وكا الخاوية. ديارهم سوى ثيء آثارهم من 

لهواتهمنه أرى حتى بجوصاحكآ الثه رسول رأيت ما ت قالت قؤ النتي زيج عنها اش رصي عائشة عن 
رأواإدا الناصن إن اممه، رسول يا ت قالت وجهه، ق عرف ربما أو غيإ رأى إدا وكان ت قالت م ييتكان إنعا 

ماعاتثة ®يا فقال! الكرامة؟ وجهك ي عرفن رأيته إذا وأراك اطلْلر، فيه يكون أن رجاء فرحوا؛ الغيم 

ه(ا.ؤطمثا مجف يذا ؤ فقالوات العياب، قوم رأى وقد بالرج، قوم عيب عداب؟ فيه يكون أن يوبتي 
t )اكهاية الغم. اثص سقف ي اليذ واللهائ: الآيت<. باب الأحقاف. سورئ - الفث,ّ -كاب ، ٨٢١برقم ٤ ٤ ١ M الخاوي )صحح  /t ٢٨.)

لهموجعلتا م\كة، أهل يا لرنمكئكم ما والقوة التمكين أسياب من عاد لقوم متكنا لقد وقا — ٢ ٧ — ٢ ٦ 
الدارين،وسعادة تعال افه طاعن ق واستمالها والإدراك، للفهم والأفنية والأمار المع نعمة 

والشاهدة،اقرعن افه بايات يكذيون كانوا إذ شٍئا، تشعهم فلم عليهم افه يخهل ذيٍا ذاست٠مالوها 
—مش أهل يا ~ القرى أهل من حولكم ما دمرنا لقد وقسا يخرون، به كانوا الذي العياب بم ووغ 
كفرهم.عن يرجعوا لكي والماهين؛ الدلائل أنولع لهم وبقا ونحوهم، ولوؤد وثمود كعاد 
غابتبل ممرهم، ل( الله• إل بما ويتقربون افه، غثي من للمائة انحدوها التي آلهتهم فهلامزمم - ٢ ٨ 
تعال.افه عل وافترادهم حم هوكي• البعيد الضلال وذللئ، نصرمحم. عن الألهة تلك 

والأسساءلات،تالفوائد 

اللحق.ق كيا الأحقاف، موني خريطة ينفلرت ~ ١ 
دسبهات،أباطتل من أناروْ ما وأذّال العثرات، والدلائل الباهران الخؤج عليهم تعال الله أقام لما ٢" 

باقية،اثارها زالت، ولا الركبان،  ١٦٠٠سار الش القصة بميم الحجه عليهم أقام والر.هيبا، بالترغبّيح وأخلمءهم 
قائا.أحيانها وممح 
ولكنحفاري، وازدهار ثثث•؟ مى العمر هدا ق ما ْع لما، يمآكن لر ما غابرة لأمم نعال الله م؛بي ٣" 

مالي والمهلورات الخرعات وهذه التقي، المحزل وطا العلمي، اكقث.م من الرغم فعل نص، الممكين 
وعلمياءالعاصرة، للسارة تتهيأ لر يمنجرات تميزت اداى_ة الخمارات أن إلا قبلما، مى بال، عل نحهلر 

ذللث،.يعلمون والمارخ الأتار 

وجيءفيهم• راسخ افآراءهم أن عل للدلالة ه مي، ؤماَ؛اؤأ تعال: بقوله التمثر ٤" 
متكرر.افتراءهم أن عل للدلالة الضاؤع صيغة به 

•ءاق؛تهم ونشابه اكارح، مر عل أنبيائهم من الكفار مواقفح تشابه ْ~ 

-٥٠٨-
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العلمبنور ابهل ظلام وينيل حدر، عل ليكوذ بجهله الخامل مصارحة الضرورة تقتفي قد ٦— 
والحكمة.

فاشياوإلا ؟يا، الأنتفلع وحسن شكرها، أداء يبي الش تعاق افه يتم من والقواد والمر السهع ٧" 
استغلاقا.ييء حين صاحبها، عل ووبالأ نئنه تصثر 

ؤثؤأقمى ثنتا انيّتوأ ^٠١ ١٥ولناحصره ^ ١٠٠^٥١متمعويك^بم آيجذ تن ^١ إذص٠رثتاإص، وؤ 
يينعتقن بمنيمىضنهاإ1ا أئزدمئ نثما»===ىذزك  ٧١٥. مبمهرإق 

^٠^؛ثزي-كاإئآئحؤ، 
أمحليأءدُومحء ين لث' ويس آلأتيف ذ دبج،آشيجوسجوو تحب لا وش للم عدف تى وٍتح؛خإ 

يكدربمقهى ص محنم وأمحد؟س ١^-ءليى٢توزت آةأثث آوقزعأ و؟ ف،^٤؛^،ين آمحكلش 
هنئاإلمأقس محأؤبمممث؛وأءأفافي عل،م]<محءك-ئ.أؤبجم آمن بمنى آن ءك 

وآذُألثزءِينأؤض ^كاع1ورأ ث ١^١^ ئدومأ دق  ٧١٠
آلممن؛ائثفعجعل تن تاعه ونئآثأأب يوعدمحُى مآ ينثن بجم تيزقمَجق؛م 

هآكسيرث.ا 
الثسسم^.

حينعظيمة بمعجزة أيد0 قد تعال اف قاف ^^، الأمتن الض 'قدبوا قد قريش كفار كان وإذا " ٢٩

الاياتز ك،ا اكئقو- من القرآن و-،اءهم اجلؤْنين، الخن عل ممال اف أش ذلك أجل س الخن• آس 
قالالتلاوة حضروا فؤا قو، الني من القرآن يسون الخن من طاتقة ياي اف مث ح؛ن - التالة الأربع 

لرإن العذاب 4نفونمم قدمهم إل رجعوا التلاوة من فرغ فلثا القرآن، لنتمغ أنصتوا؛ ت لعض مصهم 
مامال: أحد؟ منكم الخن قوليلة الشي صحب هل عودم' ملابن قث قال: علقمت عن تعاد. باق يؤمنوا 
باتليلة بثؤ نبئا به؟ معل ما أوامضر، اغتيل ققيا: وهوبمكة، ليلة ذات افقدناْ ئد دلكن أحد، متا صحبه 

كانواالذي له فذكروا مال: حواء، تل من محيء به نحن إذا المح، وجه ز أولكن أصحتا إذا حتى قوم،  ١٢:
نثراعرم«.وأر أرهم، فأرانا فانمللق، عليهم« فقرأت فأنبتهم الخن، داعي ر'أتازء< فقال،ت فيه، 

والأيان وصحص الضر(، كتاب -  ٣٢٠٨برثم  fAir-vAY>،/ )المن ءحح«. حن حديث »سا دئل٠: الترمذي )آيرجه 
بابالصلاة، كتاب — ٢ ٤ X/ )الصحح لم موأ-خرحع نحوه، بم حجر بن عل من'لريق لم مداخرجه الترمذي، سن رمجح 

ابن(•كل دالقراء؛ والمح بالغراء• ابهر 
-بم.ْ_



الأحقافمحورة 

 ٠v "يعدمن أنزل عجيأ قرآنا مسمهوا أيم يشرومحبمم لأستعالهم، النمسب ينداء قومهم ودعوا ~٢٣
أجيبواقومتا يا * الصحيح والطريق الخق الدين إل يهدي المترلة، الكتب من تقدمه لما مصدقا انقثوت، موصى 
مجنوقثلمثكم ينويكم، من افه يغفر برسالتها وصدقوا ياش، الإيان إل يدعو الدي ه اض رسول محمدآ 
لهوليس هربا، سحره ولا طليا، اف من يقيش فلن الإسلام دين إل افه رسول تجب لا دس مو"؟ع" عياب 
ظاهر.الحق عن صلال ل الحق، عن اليعداء أولتك اممه. عداب مجن يمتعونه أنصار 

الموات،خالق أبدع الذي العظيم اف أن الكئار هزلأء يعلم أولي المثج: تنكري عل اف يتكئ - ٣٣
بحانهإله بل، أحياء؟ جودم من إحراجهم عل بقائد احتراعهى عن يعجر دم تع؛ الموالأدصتن المح 

•ثيء بمجده لا قدير، ثيء كل عف 
موالخؤالعياب هذا أليس وتقريعات توييخآ لهم ؤيقال النار، عف الكمار ينزض القيامة ويوم " ٣٤

كفركم.سج، العذاب فذوقوا عشمهم.' هوالخمح،• وربما بق فأجابوا• تنكرونه؟ كئتم الذي 
نوحدهم ~ الرسل من والشات أولوالعرم صر كا قوملثج، أذى عل - اارّول، أتجا - قاصر -  ٣٥

يرونهليوم مميهم، فإثه عليهم، بالدعاء للكمار العذاب نتعجل ولا - ومحمد وعيسى وموس ول؛راهيم 
تعالافث يدمر ولا بعدهم، ؤلنن لهم عظيم يلاغ الوعظ هذا مار. من ساعة إلا الدنيا ق يمكثوا لر كأمم 

مسحاته.أمنه الخالقين القوم إلا 
والأتاطاصالفواثد 

وبيانمنها، موقفه وبيان السابقة، يالكتسر ومقارنته الكريم، القرآن وصف ز الخن لغة بلاغة — ١ 
التبؤية.الرمالة وتقرير مقاصده، 

للتوراة،مآقملأ جاء الإنجيل لأن الجه؛، موسى بعد قالوا ؤإيها التوراة، بعد الإنجيل أى العلوم من — ٢ 
أحكامها.لبعفى ناسخا 

أنظارهم.ولفت، حم، والتلهلفح العناية لإخلهار ه النداء: تكرير ٣— 

لأستاءأوللببض قبله، ما محب الإصلأم لأن الغ.نوب؛ جح أي بيانية ه ه:ؤيندم؛مح ~ ٤ 
أوالسامحة.أوالعقوبة، العوضر، أوتقديم الحقوق إلابأداء لاتغفر فإما العيال، بحقوق التعلق،ن الذنوب 
الأرضظهر عف لا الخن، لكفار مهرب ولا مقر لا أنه ييان الأرض؛ ل بكونه الإعجار تقييد ٥— 

يملنها.ق ولا 

الكافر.وفيهم الومن، فيهم وأن الإيانبالخز، تقرير ٦~ 
حدايته.والانتفاع التدبر فهوطريق للقرآن؛ الأّتءإع فضل ٧— 



الأحقافمحورة 

للقران.الأستٍاع عند والخشؤع يالثأدب التواصي ٨" 

وهوفماتهم، وسيم، مصيرهم علة لبيان الإصار؛ مقام ز إظهار ه ين>محآفيلآكميأ تبجم ؤ ٩" 
الكفر.

إذاأي• محذوف، شرط جواب ق واقعة الفاء ه ا؛رة-اْارأءلوأآد-رمحينآلأل فا»ت|ؤ ~ةوله ١ ٠ 
jيدل ما كل فإن الرسل؛ من أدلوالعزم نلك من صد كا فاصد المودة؛ أول، من مر كا الأمر كان 

التقوس.ويتل القواد، يثبت، مما المورة 

افه؟إل والدعوة ارصاني.( العمل ق القوية والعزيمة العالية الهمة —فضل ١ ١ 
الهلاك.أمجاب فهومن عانته، وسوء القز من التحذير — ١ ٢ 

لجم.تكيلاوروبما فيها؛ إلقائهم تبل اكاد عل الكفار ->ض  ١٣



محنيسورة 

الزول:مكية.

القاصين

•وال؛افقين الكفرة مواجهة ق وا،لوم؛ين ه الضي نسيت — ١ 

المعية.اكحديات سْ لواجهة ٠^^١؛^، ليكونوا لتربيتهم؛ الؤّْ؛ين إعداد ٢' 
ونذيرهم.لمثويعهم والنافقvن؛ للكفار والوعيد التهديد — ٣ 

أقأؤقي|أشيي مب

بمامحءاتنمحإ ءانؤإؤهممحإآيثيحنت ؤأكلختن  ٢٥صئذلإب؛لثتثث آش شي ؤبمدؤإعى ل-نكثيأ آؤ 
محأفأضل  ١١٣٢١٥٢^^ة أه 

•مآ^داكثث.آؤبمجمريأ  ٢٥بن،ممإداسأئهم؛؛أبمأأ-ليى  ٢٢٠١٠أفيبم(
وأكن١زتج١ته١جيج ؤثاثنابمدو1ثايدات ١وأيى إدأ 

محيجتتم؛٥؛ تتثدمم  ٢٥محلأعتم ظن شدأش ق، ثيمحأ ثتو 

•المسهبرِ 

أمالهم،بمللأن من وبمذرهم دينه، عن والناس هم أنفصئّوا الدين الكمار تعال اف يدم ٣" "١ 
الثابت،الخى وهو .i محمد عل أنزل اللي بالقرآن وصدقوا اض، أمر بٍا عملوا الذين الومنين ويملح 

الجزاءذلك وحالهم. ثأغبمم وأصلح ذنوبمم، عنهم كمر إذ مهم بملاح محثتئرهم رّ:ءم، كلام لهو 
القرآنهداية الؤمتإن ائباع يب، وبالرحمن، ومعصية الشيطان غواية الكافرين اساع بجي، العادل، العظيم 
الإي،ان.وأهل الكفر أهل أحوال افُ جق البيان هدا مثل الرحمن. وطاعة 

فاداشوكته، وكر العركة ميدان ق الكمار من العدو صرمب عل الومت؛ن تعال اش محرصن ٦— —٤ 

إذاحش متهم• ^؛5، وكل والرء.وما الرقاب واصربو.ا القتال،، فنون بأرؤع فواجهومم لقيتموهم 
أنفإما معهم، التعامل ؤ، الخيار لكم ذلك بعد ثم ارى، الأّقيئ فاحكموا القتل بكثرة أصعفتمومم 

أوأالال، فن.يه منهم تآظوا أن وإما عوض، بغثر وإطلاقهم أسرهم، بفك العركة انتهاء بعد عليهم ئمنوا 
الجاذم.والحكم الحاسم الأمر هو ذلك الحرب، تنتهي حتى شأثكم هدا وليكن الأسرى(• يتبادل تقوموا 

٠١٢.



محمدّورة 

والذينديص، لنصرة ا-إص^د يشمع لخمركم، ولكن قتال، مثر الك^مين من للمؤمت؛ن لانتصر اف ولويشاء 
الآ-محرةق حالهم ؤثصئ الخقت، طريق إل سومئهم أعإلهم، بملل فلن اف كلمة إعلاء سل ل محلوا 

ودرحامحم.فيها منازلهم  ١٠٠٥^وقد المانية، أبوابما من الخغة ويدخلهم سيئاتمم، عن بالتجاوذ 
والأساطات:الفواثى 

الزوال.إل فمصثرْ — انتفش مهما ~ الباطل أما وأهله، للحق تكون المحمودة العاقبة — ١ 

محالح.عمل لأي والنطلق موالأماس الإيان ٢" 
اممافر.من الزمن ليسز الابتلاء؛ و تعال اض ثق ٣- 
ربانية.ثتة والباطل لز ا-ب؛ن والتداني المراع ٤— 

ثرهمولغ شوكتهم، كر ؤإنا واسمالهم، الكفار إبادة الإسلام ل القتال من الغرض ليس — ٥ 
وإضعافهم.

وا-بمهاد.العمل من والتمكين التمر، بأساب الأخذ — ٦ 

ليت،الإّلأم ل فالحرب خاتر، يآدش المارك من والخروج الدماء، حقن عل الإسلام جرض ٧" 
الأعداء.شوكة وكسر افه، كلمة لإعلاء جهاد هي وإنا انتقامية، إبادة حرب 

وعدله.ّماحته عل يدل الأ-رى من الإّلأم مر.ةم، ٨" 
الحنان.ز وثثئمهم وكرامتهم، الشهداء ومتكانة اف، ميل ل الشهادة فضل ٩- 

هاف لأن وذس، افه، أعداء عل بالمر ا،لومتثن اف لعباد والبشارة تقبيآ، مإخبار الأية)٤( ~في ١ ٠ 
شِعمن الحكمة أف وهو: آخر، تشلأ مإخجار وفيها بالخهاد• وذلك المح,م؛ين، أيدي عل عقوبتهم جعل( 

حزاءوهوأن آخر، متقلأ إمحار وفتها دينه• بمم افه ينصر دم، بالكافرين، ١^٠٠؛^، افّ اختمار ابهاد 
شأنهؤيملح ومرضاته، طاعته إل سيوئقه بل عمله، ثواب افه بملل فلن الوم؛؛ز، من افه ميل ؤ، قل لس 
والأخرة.لدنيا ال 

.٠١٣



محقيسورة 

آتئئتءني 0 س ثممق بجم أقِ مممحا تات؛تاإن أدس ي جبؤ 
0محسئِذمحص؟ىق0 همين 

الأ3قبين ثآن  ١٣٠١٠أؤ؛ق تنؤ أقن أو^ثإكإأن دثرأقّ ٠^٠^٠^ آق؛ة منمق 
ألأمرةؤبمَكثياتجا ص محه *بمّشتي محبجلوأألقييشه ؛ ٢٠١٠اؤ;بم< ثن-يل آئّ  ut0'لم تنك 

؛لأمةمحءىمج.هJS-fe_.صحك< 
ا3مؤر.

فإثهأحكامه، وائٍاع >ساله، ق يالخهاد تعال اف دين مروا إذا أقهم الومتض تعال اف ٧"بمر 
العركة.ميدان ز أقدامهم ويثت> عدومم، عل يصرمم 
الأرصن،ق أفلميسّيروا أتمالهم، دأبمللثواب لهم، فتءمارآوجريا ورسوله افه والدينمقدبوا ١~ ٨—١ 

اض،أهلكهم فقد ليعتبروا؟ لوط؛ وقوم وثمود كعاد ابقة ايالأمم ممثر كان كيف طريقهم ق فدوا 
افنلأف -بمهم؛ عليهم أتى الذي العظيم الدمار ذلك العقاب. ذلك أمثال ولال«.كد.بين باقية، وآثارهم 

لاناصزلهم.الكمار وأن الوبن، ناصز 
نحرىحنايت، يد.حلهم فإثه الأحرة، ق بالثواب اش أمر بإ يعملون الدين الومئن تعال اش ينشر ~ ١ ٢ 

إذالهائم، مثل ؤيآكلون الدنيا، بشهوات يتمتعون بأمم الكافرين ويذم نمورها، أشجار تحت، من الأيبمار 
مأواهم•جهئم ونار يطويهم، إلا لهم مم لا 

والأسشاطاصالفوائاد 

ديتهونصروا اار>سول، واسعوا به، صدقوا الذين اف لعباد والبشارة تقبلمآ، مإخار )٧( الأية ل ١" 
أعيانهم•عل اف،بتمرهم فإل نواهيه، واجتناب أوامره، وامتثال بكتابه، والخكم ؛ا-اوهادزسيله، 

٧[.]محي: 

والاعتبار.للعظه الساشن ^ر ز والفلر الأرض، j بر الإل الدعوة ٣- 

 -٤ j هلاكهمق العلة لثيان الإص،ار؛ موضع ق الاهلهار ه أقلتا ؤتلتقأبين تعال: اف قول
كلكافر.فيثمل وللتعميم، 

١^٣^،.لعباده اش ولاية — ٥ 

اكضرمزالكفر.٦- 

-٠١٤-



محملسورة 

عقآقنك0 ثآدئابزدم. ذأصثن ؤآ،ذئاك■ تجاأقدمأنن همه تن ه ؤ 
^يرفمحأآآمرمحممح

ةنَلإ،فبما محثم محل تؤ يأجري ةثني؛بم< لدم ■م محأجري ءثعثت> قم؛؛٠^! محق محأجرتن ءامحم 
زققامئ كن أمماءكرأوأؤيثبم ثثطع موحنلأؤأق\روثموانآءخمث رجمك>ن ين محتئفرْ ١^٠^٠ 

ؤآقعمأمحيم عق آقث ؤغ ٢^؛؛، قادءا,بمأأمحإجك ^١ إؤ!زاأؤبجأأللم  ٧١٠عتيق *ثئزإدا-م؟مإين 
ق0تأيمظفثل:محنإلأس 

آقلإلآاثآمذجم.4
المميرت

سآكانوا الدين مكة، قريناك أهل من بأسا أشد أهالها كان - الرسول أنجا - قرية أهل من كم -  ١٣
عنهم.فلاناصزفميمخاساب خروجلث،منهادمرناهم، ■ل 

حنا،فرآه عمله، مخ الشيهتان له رين من مثل ديته، أمر من وبصيرة حجة عل كان س هل " ١٤
زعميإنكار الآئل، اكرين، تفضل ُهم وهؤلاء هؤلاء الشاحة؛؛ن إنكار من والقصود اليامحلل؟ هواه واسع 

أذهامم،وأثار إليها، أرسيهم افه أل افءت من بأما البينة وصف ومعي الؤمت؛ن• من حير أمم الشركتن 
وإتمامفيها، للتردد وكشف فا، تزكية اش عند من وكويبما ها، نفق حجة فالحجة الحق،، وأدركوا فامتثلوا 
لدلأما.

يتغؤم عذب ماء من جاؤية أمار فيها اكق؛ن: عباده ما اطه ؤء1. التي الشأن العجيبة الحق صمة - ١ ٥ 
منمصمى عل من وأمار راثار؛ين، لديدة حليبة خمر من وأمار طعمه، i؛^ لر لثن من وأمار طعمه، 

كقنالكريم، اكام هدا هوق من هل لدنوبمم، رمجم من ومغفرة الثمرائت،، أصناف فيها ولهم الشوانم،، 
أمعاءهم؟فقطع حارأمغليا ماء وسقوا الخحيم، نار أبدآؤ، هوماكث، 

حرجواإذا حض الرسول، اثبما إل؛لث، يستمعون الذين التافقين من شرذثه الخامرين هؤلاء ومن - ١ ٦ 

اJعاJاء^_، المرمه؟ الاصي ق محمد قال ماذا بسخرية: العلم أشل من حضر نمى قالوا محلسلئ، من 
دمعل يدل، الكلام وسياق، التفاق،- ق أهواءهم واثمعوا يفقهون، فلا ئلوحم، عل افه طبع الدين الحهم، عن 
سائليه.^٠٠ عن نجئ فهوموال ^، عقيه: لقوله الموال هئ.ا 

رست.هم.وألهمهم توفيقا، اف فزادهم ايؤ، طريق، إل، اهتدوا الدين الومتون وأما " ١٧

-ْاْ_



محقيصورة 

بعضظهرت فقد قجآة؟ نحيتهم أن ب وعدوا الش الماعت ثيام إلا التكئار هؤلاء ينتظر فهل " ١٨
الساعة؟إذاحاءمم الائعاظ لهم أين قمن علاماما، 

والأ،سساطاتتالفوائد 

أهميةتدرك هنا من الأمور، عليه ت، السدمن ربه، من وميرْ هدى عل كان من بير1إ ثثان " ١ 
الباطل.وتزيئن اكللة، للدعاية سهلة ة فرييقعوا لا حتى وتبصرهم؛ الناس توعية 

جاريةأمار من فيها وما ابنان نمم بذكر الٌزائم، وتقؤية النفوس، وتروح القلوب، تثؤيق ٢" 
عظيمة.ومغفرة طيبة، وثمرات 

بالزادويئحن.ها النفوءس، ويسل القلوب، يثبّثف مما الكفار وعواقب، الومغبمن، عافية بان القارنة ٣" 

١والتحديات للمكايد الصعبة واجهتها مق 

•لها ونفختم تعظيم تعال الرُث، إل يسبيها ْع ؤدمئغر؟ه تتكثر ~ ٤ 
الأهواء.اتبيع الحق عن الصدود أساب أهم من ~ ٥ 

ونحثطا.وضلالا إلابمدآ يزداد لا والنافق والكافر ونورأ، هداية اف يزيدْ الومن ٦- 

يمدثييلبماج^طاءت لهم هأيق ثِتزثستمم1ييتيإصائئلرألتثثيظي شمم ؤ، 
١^^؛)،ؤ، ةنو_ثوأ محق مكم ئهلعثثثثِإ>ي ?ئ لأتِ -ى صت صثدمأأئت غداعزمأ'لأثزظز 

الم،ر.

والومنات.١لؤمت^ن ولدتوب لذ.نيلثج واستغفر اش، إلا بحق معبود لا أثه — الرسول أتمأا — فاعلم — ١ ٩ 
أوالحنة ل القرار ودار الثرنخ وؤ، العمل، من راحتكم عند ومستقركم معايشكم، ز ثصزقكم يعلم واف 

اكارؤ

الحهادأحكام فيها تعال اف من سورة نزك هلا الديزت نمرة عل حرصا الومنون ويقول — ٢ ١ — ٢ • 
ملوبممبعرتم، الدين النافقغ، رأيت، الخهاد، فيها ويكز وأحكامها، بياما ل تحكمة صورة نزك فإذا وأدائه. 



محمدسورة 

منوخوفا جبتا أبصارهم، شخوص ق عليه الغس ئظز - الرسول هما - إليك يطرون الدين، ل الشك 
جدفإذا الإيان، عل يدل طيا سديدآ فولا يقولوا وأن ورسوله، افه طاعة لهم فخير القتال. ميدان ق الوت 
العميان.س لهم حبمرآ لكان والعمل، الإيإن ز اش فلوصدقوا القتال، ورص الأمر 
الحرام،الدم سفلت، ق الحاملية أفعال إل ون-جعوا أن — الإصلأم عن أعرصتم إن — فلعلكم — —٣٢ ٢ ٢ 

وأعمىالحق، س،إع عن فأصمهم رحمته، من اممه طردهم الحي عن الب٠اJاء أوس، الأرحام. وتقطح 
الهدى.طريق عن أبصارهم 

ومواعظه؟لثاورثواأحكامه القرأن؛ أفلايفهمون القرآن: عن معرض وكل ال؛افقين تعال افه يوح " ٢٤
بالقران•تتأثر فلا عليها، طخ قاسية قلوبمم بل 

والأساطاُت،:الفوائد 

كتاببايآي فعقد *االمحح<ا، تبؤيي، ق الفقهية بئالكته البخاري الإمام فعلن العمل، قبل العلم ~ ١ 
ه*.فاْوآىلأإكهإأآآس ؤ ١شئ٠تالت لخول والعمل القول قتل العلم ااثابت بعنوان العلم 

ومحيءا-بمئ.، نجئ. حين ١^١٠^^ من سيكون عئا إنياء الأية ارهده ٢,(.' الأية)' ل عاشور ابن فال ٢" 
النافقونوخؤج أحد، يوم القتال أمر عزم فقل بالغيب،، الإخبار ؤ، القرآن مٌجزاُت، من دم، القتال، أوان 

أبتبن، اُذ بد قال وأحد، اللينة الشوط؛غ، إل الخيش بع فالئا الجاهل.ين، صورة ق السؤامؤ؛ز، حيثي مع 
ثلتؤوكانوا هووأتياعه، ورقخ الناس؟ اتبما هاهنا تا أنفنقتل علام ندري ما التافق؛ز،ت رأس ملول بن 

<.٩٣/٢٦والصر )الحرير  ٠١٠سنين،بتحوثلاث، الأية هد0 نزول يعد أي؛ الهجرة، من، ثلامث، سنة وذس الخيش، 

والقعليعة.الفساد أساب من للأمواء، العنان ؤإطلامح، الحؤر، عن، الإءراصر| ٣" 

الكفر.أهل شعار س الأرحام وقطيعة الأرض، وٍ، ساد الف٤— 

أوحي،هنامم ذكز ان إيدانا الألتفايه، بملريق الخامح، إل إشارة دَثءاق4ُه ؤ - ٠ 
(.a٩٩/ عود الي )ضر ١ الخهناب رتبة عن إسقاطهم 

علقيل; كأنه والحهالة، المساوة ؤ، أمرها بابيام شأيبما وتفذني حالها لتهويل إما ت القلوب تنكير ٦— 
وهممتهم، بعضي فلوب،  ١٢الراد!لأي يإما اوة، القؤ، قدرها يقادر ولا حالها، يعرف لا متكرة قلوب 

(.٩٩/ عود٨ الش مد )انفلرت النافقون. 

الكفرأقفال وهي بما، المحتمة الأقفال الراد لأن القلوب، إل الأقفال »وأضيقت، اشفي: قال ٧- 
(.١٤٩لكفي،/اكزيل ّ)مدارك تتفتحار فلا امتغالشت، التي 

ؤإغلاقها.القلوب، قوة وعواتقه التدبر صوارف ومن الكريم، القرآن بر ثن• دجو.ب ٨" 
.٥١٧.



محمع|صورة 

وأتلثهثّسؤلثثم آلئثلتى ستاثيرثثهث؛لأدئ <آقدط^ؤ 
تنارثأثد آلأمت بمص 4، سلهءظم آقة مزين ما ^كمميأ مارأ ^٥٧^^ 

ألهرئلدك .ا ثتممهدمحأدبثتئم ثنيبجيى أثثأشكث رهتهئ ثكق،يادا .ر 
محكثهذاوأآمِكمنآكيك<ؤ،هشه٠ُ؛^آسمكثدآسوْءءقرهزأح>ذإ،خثثلمحجثل أقجعؤأ 

؟٠٠>؛<^^4رمحلثمقهنفي( لئثتثم اذث ئابمج محشآن 
سنس;توص0لآ

سقاأقة تقثيإ ق أئثدكن( ثم تث؛ بمد؛؛c من ألثيثزد ننتؤ آس نتز عذ< محبمدمحأ َكميأ آلبك 

•<ر الف

عرفواما بعد من باق، كمارأ أعقاحم عل الراجسن الإسلام، عن الوتدين تعال اض يدم —٨٢— ٢٠
والثؤالخطير الأمر ذللث، الخادعة. بالأماق وغئهم الثواية، لهم ئين قد الثسطان إن الهداية، طريق 

قسنطعكم الومٍ،ت من جء سه عل تعال الذ يرل ما كرموا الدين والكمار لليهود قولخم يستب التطير، 
إذاحالهم تكون فكيف الخفية، مكايدهم يعلم تعال واف جهادكم• الخهاد عن كالقعود أموركم، بعض 

الرهيب،العياب، ذللث، حدى-؟ من يمقامغ وظهورهم وجوههم يضربون وهم أرواحهم، اللائكة همت، 
أعالهم.فأ؛طل يرضاه، الذي الصالح العمل و'ةنههم والفاق، الكمر من ايه يغم، ما اساعهم م، 

كالحمدوالحد؟القباتح من قلوحم ق ما يكشف، لن تعال افه أ0 التافقون ظى أم — ٢ ٩ 
منلتعرقثهم وما حم. حاصة يعلامايت، فعرفنهم النافق؛ن، ا١ريناك — الرسول،  ١٠٠١— ولونشاء — ٠٣ 

أومر•حير من ~ الماد ابما - أعإلكم كل يعلم تعال واف ممهم. ألوحركة كلامهم، فحوى 
وتختبروالمحابرون، منكم اف سيل ق المجاهدون يظهر حتى بالخهاد؛ المومين سختير قا -  ٣١

الكاذب،.من الصادق تمئزوا حص وأفعالكم، أهوالكم 
صادقنيئ أثه عرفوا ما بعد هومن الرسول وعادوا الإسلام، عن الناس منحوا الوين الكمار إن — ٣٢

أع،الهم.وسيبهلل المانح، -بمده اش لنيقزوا افتعال، ند عس 

-٥١٨-



محمدمحورة 

والأسشاطات:الفوائد 

وأثىالأخلاق، ومكارم الأداب، أصول أرمى إذ النسر، ز وبلاغته الرفح القرآن أدب ١~ 
حممح-ر،ؤ.ضمحق هك: اف قول U تدري محاهد: ل مال مال: ممر بن اماصل عن الية. الكلمة 

بجي.)اصوسضسينئمددا/آْا(.وأمتامهم، هال: مامو؟ قلته: ه؟ 
مطمشة،راصية ينفس ل واستتم^ اللأء، لواحمة ومحهيثتها الثفومحس، توطين ل ابجّان ْءج يان ٢" 

راّخ.ئاستا وتلب 

الاللهم وتال: بكى، ه ؤ الاثة سْ قرأ إذا الفضل ءكان الأشعث: ين إيرامم قال ٣- 
.( ٣٨/ ٩ للثعيي واليان )الكشفه وع^<يثىة. أستارا وةككش فصحتنتا، طويا إن فاثك ثتلنا، 
الأمة.ورقة الخق، كلمة إعلاء عل الخئ ~ ٤ 
الاصتجايةثمرة هي ؤإنإ فيه، أوتصورآ الإسلام منهج ق حللا ليسمش وأما الارتداد، أسباب ييان ~ ٠ 

وإملأت4.الشيطان لتؤيل 

وانمارىاليهود من اف أنزل ئا الك١رهين وبيان والمرتدين، الناف٠ين بين والتواؤلؤ التحالف ٦" 

وغيرهم.والشركثن 
ومفحهم.المرمة، القلوب أصحاب كشف ز اف منة ٧— 
محطاف أن عل يدل وهو ايتمل، ق الإحثاط حصول لتحقيق (؛ )٢٣الأية ز الأمشال حرف ٨- 

أعءادمسالآن•

.٠١٩.



محثادصورة 

^آس0اةأفيسنمحاش
سقأنآقّ وآسثِآمحمحلون ألقؤ وتولاد يمحأ ^ وأ شإيزةةثت؛ت وئم؛ةةر 

جمأسصبجِصأ
نثس0قآئنثوء 1_ إنتئتثوثئبجًئابملُأزثنخ ٣0 

يبثدعندثسوثمأقثاأت؛يىهمآتثرثنتبمثدزتنيتخلشنبمًظم •تبمي،أقي شيمأق 
صدزتاءةلمولأقؤوس

الممثرث

والمنةالكريم القرآن ق الشريعة من ثلغهم ف؛،ا غء رسوله وء٧ءة الوميز؛aUعته تعال افه يأمر — ٣٣
بالكفر.الصالخة أتمالهم ابهنال عن دماهم الشريفة، 

جرائمهم.لهم اف يغفر فلن ذلك، عل ماتوا م الإملأم، عن الناس متعوا الذين الكمار إى — ٤٣ 
وأنتمالملح، إل فندعوهم قتالهم، عن وكنسوا أعدائكم، جهاد عن — المؤمنون ابما — ثثتوا فلا —  ٣٥

ذرة.مثقال أءء١لكم ثواب من يتقمكم ولن بتمرْ، معكم واش عليهم، الغالبون 
ولهوالأبدان، ل لم، بأما أمرها، حقيقة عن يإحيارهم نيا الوالخياة ق عباده تعال اف يرهل —٧٣— ٣٦

ولاأتمالكم، ثواب بمطكم معاصيه، واجتناب أوامره بامتثال وسقوه باش، يصدقوا وإن لقلوب. از 
فتجهدكمأموالكم يسألكم إن بعضها، بإحراج امركم بل الزكاة، ز خميعها أموالكم بإحراج يأمركم 

الإنفاق.وكراهة الخل من قلوبكم ماق وتحرج آياتها، عن وتمتنعوا ما، تخلوا عليكم، ؤيلح 
يبخلوثن بالممقة، يخل ثن فمنكم انمين، نمرة ق لتتفئوا تذعزن - المومخن معشر - أنتم ها - ٣٨

عنيعرضوا وإن إليه، الفقراء وأنتم عنكم الغني هو واش الثواب. موايث، ه نفعل بحله ؤ؛ال، يعود فإنا 
١أحكامه عن الإعراض ق أمثالكم يكونوا لا م آحرين، قوما ب1وبممم بجمل 
والأتباطارت،تالفوائد 

•للاعداء والاستسلام التقية، والهزيمة والهوان، بالدلة لأتباعه يرضى لا الإسلام — ١ 
الضعف،سلام الزاهفم، الملام وليس والكرامة، العزة صلأم العادل، الملام دين الإملأم ٢— 

والإجحاف.

التقصبرأو الإنفاق ترك عل رم، وقد ابهاد، وصائل فهومن اش، سبيل ق الإنفاق إل الدعوة ٣— 
يالأمة.حلت ونكبات هرائم، فيه 

٠٠



محمدسورة 

بيايطاق.والتكليف والواحيات، الحقوق ي التوازن يراعي وسطي، دين الإسلام ~ ٤ 
الدعوة.ركب ليممي الأّتبدال؛ محثة تعال محنته من ه— 
علوالفلفر بالنصر ويرصوله يه الومتين اطه لعباد عفليمة وبثارة تقبل، مرحيار ( )٠٣الأية ؤ ٦" 

قتالهم.ونحسوا الشركن، جهاد عن يضعفوا لي إذا في،ا الأعداء، 
فإلأمره، وامتثال باق الإيعاز عن ئوزا إذا محا ا،لؤمتين عاب عن متشئ إحار )٨٣( الأية ؤ، ٧" 

رموله،ؤيطٍعون يطعونه، بل اف، أمر عن النول ق أمثالهم ولايكونوا آخرين، بقوم ويأت سهلكهم، افه 
وأنفهم.بأموالجم سله ق دمحامدون 

٠٢ .



القحسورة 

مدنية.الثرولت 

تالسورة فصل 

معهثر بالخطاب بن وعمر أسفاره، بعض ل متر كان ه اف رسول أن أبيه: عن أسلم بن نيد عن 
فقالبجه• فلم سأله نم بجه، فلم مآله ثم هو، اش رسول بجه فلم ثيء، عن الأْلاب بن عمر فأله ليلا، 
عمرتهال هبك،. لا ذللث، كل مرات، ئلأيث، اف. رسول نزرت عمر، أم ثكلث، ا-ائطابت ين عمر 

صارحاممعن أن ثثسث، ما ارقرTن، ئ ينزل أن وحشيت، الناس، أمام تهدمت، م يعتري، 
ارلقد^ ١٠٥٥عليه، فسلمئثؤ افه. رمول هحئث، قران، ؤث نرل يكون أن حثيث، لقد فةالتجت بير. يصممخ 
هء.قتاك،تثايثا ^!١ قرأ: ثم الشمس. عليه طلمت مما إئ أحي ض سورة، ي عئ أنزلت، 

(. ٤٨٣٣برتم ، ٤ ٤ ٦ a/ )الأية( باب القح، سورة " الضر كتاب — اليخاري )صحيح لسث(. ما )وما 

القاصد:

وفتحمكة، فتح من أعشه وما الحدسية، صلح العزيز والنصر افن الفتح -بمدا الكبرى الثارة — ١ 

الفتوحات.من وغيرهما خيبر، 

الإمحلأم-رمحالة يحمل لتنهضى ؤإعدادها؛ ١لآحال تربية أهمية تقرير ٢— 

تمايله•وكريم ييه.، عل اض فمل يان ب۴ 

وتضحياتمموصد>ئهم•الصحابةوفضائلهم، منام، بيان — ٤ 

'ه_



الشحصورة 

آتيي^بمي 

^تائأي;يثفثتُممس
ط,يدادوأإثا

جننتن\صنله ِقنطآصبم هثا عيث ؟ممن جاث ت؟له؛و< \ذت»،<؛ب وهويتؤد يشإةإ إج 
?Q؟عظيثا مرا آممي حمت د)لش ةا5 تتتئاط عنهر وتيًقنن فها •حطين الجث يثأ ين مف 

د١لحر٠عانجم آلتهمأ طرى لأش آلثل_\ئوه ؤألمشجنت  ٤١٤^١٥٥آإل1قفمتت ألأثمتإي وةثدثت٠ 
؛رإُأجأ'هممسلأحمدثه،وعئ،نجثاءت النتع

التصرت

١٠٠١— لك ضحتا — والقدرة العظمة من لنا تا — إثا بالفتع: قوو١إلومنن رسوله تعال اف يئر ماس "١ 
ثمكييرة، ممايحة سه نحقق فاثه الخدسة، صلح ل الباطل عل الحق ظهور ق مبينا فتحا ~ الرسول 
منمدم ما لك اممه يغمر لكي جهود؛ إل بمتاج الذي الفتع وذلك ترى، بالفتوحايت، البشرى تحممت، 

عس،سبحانه نعمته وليتم ثبا، حص التي المحقرة هده قوق للنير أحرى بشارة وفيه تأحر• دما ذنبك 
منيعا..آ 1كياومرآ افه ؤيمرك الإسلام، دين إل و-ءديك وانتشاره، الدين بإظهار 

بابالفتحا صورة — الضر كتاب — البخاري )صحح الحديبية. ^ ١٠ه إئاقحناللث،ذءاتصينا ؤ هدت أنس عن 
(.٤١٥٠برتم الحويية عروة ّ الغازي ~ البخاري الراء)صحح ندءعن بثحوءبوأخرجه ،  ٤٤٨٣ مّةم  a٤٤٧/)الآيت، 

تالنزول سبب — ٦ —٤ 

فأنزلماكا؟ مري؛نآ، ستا أصحابه: قال الحدسية. مال: ه هؤلةاضئاسثنايتu 1_، بن أنص عن 

كلهصحئ.ثتبمدا التكوفة، فقدت مالشعبة: هء بجت<مد،ينماآلآمر افه: 
عكرمة.فعن مريتا٠٠ ارمنيثا وأما أنس، فعن ه ؤإة١ثثتاثك أما ل: فقال له، ظكرُت، رجعت ثم قتادة، عن 

(.٤١٧٢برقم ا-دُ.ي؛ي؛ن غزوة باب الغازي، ~ الخالي )صحبح 

الممير:

وفهتصديقهم. مديقآ،ع ليزدادوا الحديبية؛ يوم ه الصحابة ملوب ق الطمأنينة أنزل الذي افه هو 
ديته. ١٠٠ينصر وغيرها والغرق والهراكن دالحن اللاثكة من المّح، دالأرص؛ن المح، الموال—، جنود 
نحري-بمات الإي،ان أهل لتذحل التدبثز؛ هذا ودبر تدبيرثوومم. حكيال حلقه، بأحوال عليا النه دكان 

صدالكريم القام ذس وكان حهل١يا٠م. ليمحوعنهم أبدأ، فيها ماممن محررها، أشجار تحت من الأيبمار 
-٠٢٣ -



المتعصورة 

تعالباض القلي وء باك،غين الشرك وأرباب النفاق أمل الذ وليمدب النمم، جنات ق عتليأ فلاحا افه 
عليهماممه وتخط العقاب، داترة تدور وحدهم هؤلاء فعل للكمار، غنيمة وبتركهم الومتين، ينيل بأيه 

مرجعا.اءاتا و<جهنم، نار لهم وهيأ رحتنه، عن وأبعدمم بكمرهلم 
\ذقو\ودوالأستتياءلات،1

اللحق.ل كإ مكة، فع موع حريهلة يتفلرت ~ ١ 
رآهما حلاف، عل ^،، TvJbL،الضخ افه وصف فقد المتقبل، عن إحياره ق الكريم القرأن إعجاز ٢— 

الأمر.بادئ الخدسية لصالح الصحابة من ممر 
نادتمهيدأ الدعوة، عل حير فاتحة الحديبية صلح كان فقد العفليمة، البشارة ء|دْ السورة استفتاح ٣— 

وغيرها.خيم وقع مكة، فح من ثبته 
لجهادهسعيه ل اللم أهداف أصمى من الهداية، وتحصيل النتم، واستجلاب المغفرة، نيل — ٤ 

ودعوته.

أوناولهم،المسلمين بعض ثنيي من ذللئ، حصول، ق لما د)إن( الكلام راتآكيد عاشور: ابن قال، - ه 
بيدهنفي واكي نعم، ةال،ت افه؟ رصول، هويا ارأوفح ةال،ت ه ؤإثائتتالق،قءاسا نزلت، 1ا اثه عمر فعن 

مآ'اا(والأئرصحح.^r/ )التحريرواكوير: لفتح«. إنه 

محصا؛الرجال،•الإدحاو -يذا الوعله يكون أن ئومم لت.ع هنا الومت؛ن ْع ذوالومنايت، — ٦ 
 ~U الصالحامحتف.والأء،ال، يريد؛الهياعامتج الإيهان

وهذاوالتافقان. للكفار وعذابه وصخعله نثمه وبئن المؤمنين، لعباده ؤإكرامه افه نعم بين المقابلة ٨— 
الإيان•لأهل الهجة وك،ال الشارة، تمام من 

-٠٢،.



الفتعسورة 

عغترا-هثاأهُإداوظتكضدارثيمثاوآ'محدنيا§؛J<^ شيؤ 
آك-متث•'ه؟لة يآبياد كًءقر؟ وقتيحؤْ وبمومرمحْ يهمتيده إنيممحه، ياقو 1تقبج-كرا اهُ 

عثهوث آؤق وتس مسهء عق يتكث ^jIL دكث ئثن ؤو2؟-اؤج مق أثي د تاسزمىآمح تاسوأكلثا 
^^١آموة ثث1لتآ آلآم١ب مى آشتلشى ثك سمل ?وأر عظستثا لمإ متؤيه آس عثة 

صمنأيإديمم 'ثي-ا,إق ء>جآثمح لكم ؛، ^١٤فن ش ظؤيهم ؤ، يأفيثتهرماثس يمولؤن ةس-~تعؤرلآ 
محألثوةمح،لأأئيهمشمآنويحثاوو4 -يتحل ٢سيماشملؤث ^^أمحاديمرصداكماث 

لتقئأشورسشءنثن او؟  ١٥وْءءقنثتمط؛وطثتدط>ىألأتي شم أبدآ 

المسهؤؤر•

افوكان أعداءْ. •٠١ ؤيحق دينه -بما ينصر المح، والأرضن المح الموات جنود تعال دش ٧" 
يثره.ند ي حكيا انتقامه، ق عريزآ 

فلاباكاليغ، الخالق عل ثامدأ - الرسول أ|؛ا - أرسياك - والقدرة العظمة من ٧ يا - إئا ا/-بم- 
لكيالخحيم؛ نار من الفاصضن ومحونا النعيم، يجغات الومتين، ومجثرأ مريعتلئج، عن الخالقون يعذر 

قق،الرسول وثعفلموا وتبلوا الة، بالرسولرسوله بالوحدانية له ومحقزوا باق، "" العباد اتبما ~ تصدقوا 
والماء.الصبلح ق اف وسبحوا 

تعال،الله يبايعون إد،ا الحديبية يوم والطاعة المع عل — الرسول أيبما ~ يايعونلث، الذين إل ~ ١ ٠ 
فزعإمشه متى العهد، ذلك فهوبعلم أيدبمم، قومحا اش بد رصوانه. ابتغاء معه؛ الرابحة الصفقة ؤيعقدون 

كريمة.بجق تعال افه يتكرمه فقؤ، رسوله بطاعة العظيمة البيعة هذه ول وتى عليه، مضه عقابج يعود 
ئغالتا؛قولمت الحديبية، يوم معه الحرؤج عن نحثفوا الذين ١لنافقين مكر هو ث تعال اش بمدد ~ ١ ١ 
قلالكذب، من يتطنون ما حلاف يقولون المغفرة. النه من لنا فاطلب والعيال، بالأموال معك الخريج عن 
افهبل زعمتم، ك،ا الأمر لمى أومحرأ؟ شزآ عليكم قدر إذ اض قضاء هن بمنعكم مذ الرسول: أتأا لهم 

وثباتحكم.قفاتحكم عل مطيع 
المدينةل ديارهم إل يرجعوا لن وأصحابه الرسول أل حلمتم بل المنافقون: أحفاْ ما اطه يفضح - ١ ٢ 

وكنتمينصررسوله، لن اثه الظن سوء بافه وفلتنتم نفوسكم، ي الحبين، القلي ذللئ، السعلان ورين أحياء، 
الى.القلي من.ا يسبّب، هلكى؛ قوما 

_ْأْ



الفتحمحورة 

منورسوله باض للمكدين أعتدتا فإما والطاعة، بااقول، صادقا إي،انا ورسوله باق يؤمن ل؛ دس " ١٣
جهثم.نار ز انمر عذاب وضرهم ايافمن 

والامتتاطات:الفوائد 

للداب،يكون وقد للرحة، إنزالهم يكون قد اف جنود لأف اللفظ الأية)ما(ت""قرئ ز الرازي قال ~ ١ 
(.٦٠/ TAالنفر )القسر الكافرين*. عل الملواب إنزال لبيان وثانيا الرحمة؛االوم؛؛ر،، لبيان أولا ندكرعم 

أوليائه.لنصرة والأرصن؛ موات الق جنوده يدكر قووالؤمت؛ز، الّص قلب تثبتت ~ ٢ 

•ألتهم ء.الر'ثل الر-ر.ل مهمة بيان ٣" 

وكياله.يجلاله لايليق ما كل عن تعال افه تنزيه ٤" 

نكثه٠وحرمة بالعهد الوفاء وجوب " ٥ 

أحم.ك،ا وتحققه التقبل، الغيب، عن زإحباره الكريم القرآن إعجاز — ٦ 
١لمتافق^ن.حيايا وكثض النفاق، ءلامرْ بيان ٧" 

قمما•ءضا ثثاأودتك.اركت،آس من ؤقدث، ئثآء نعى يئغر آلتمتؤزم، حمث ٍهب وؤ 
آنيريدا يقلثووئ مماسز ^ ظلمثن ^١ آلثخ1شك> مثتثنهؤل، اؤ؟ 

الك،َكامأ ءصد.دئنا بل متمين مل من آممت ءٍكدأظإةقك. تئتزثا ق ثل تثجدؤأء؛ 
أوبيثةسدمزإل، ^ثلغينسآ'محاب فيلا 

ظ؛ءئمحامحممسهءأث0كلك
يني، بمي، ،أة وتثملمحُ -طزسبجيآةت ^^٢^٠٧ حج آمحقئن 

آلماعذابا ^ها٢لأبرلأنبمول،بمدبه 
يرتالنف

الومت؛نعباده من يشاء يئن برحمته يغفر السع، والأزصهم، السع موات الملكوت تعال وفه — ١ ٤ 
•ببمم دحيا عباده، س تاب غفورآبتي اطه وكان • والت١ءقين الكافرين س يشاء مى يعدله ويعدبب ااتاسين، 

تحلفواالدين هؤلاء سيقول يالغتاتم، وطمعهم ال؛اؤق؛ن لع حي. من غيبيا أمرآ تعال اطه يكئف، — ١ ٠ 
ٌخرجدعونا • ؟١١اطه وعدكم الم، حتم غنائم إل انهللقتم إذا ت وأصحابه . للتتي والحديبية أحد يوم 

لنارسول!  ١٦٠١لهم قل أيضا. غنائم لهم تكون أن الحديبية لأهل اطه وغت• يغيرّوا أن _> J4يريدون معكم. 
٠٢'



المتعسورة 

تقولونأنتم بل آمنكم، اش ليس التافقوزت قني اش. أنرنا العقليم الأمر ذللت، بمثل حيبر، إل معنا نحرحوا 
إلاالخؤ اداع يفهمون لا كانوا بل قثزا، ك،\ الأمر وليص الغنائم. ق نغارككم لئلا منكم؛ حسد.آ ذلك 

ن١درآ.

أصحابقوم محال إل ّئنءزن اليائية: أهل من القتال عن لسئوفن - الرسول قا - ئل -  ١٧-١ ٦ 
دينيدحلون أو عليهم، النصر ولكم جهادهم لكم 'شمع القتال. ميدان j( صارمة وعزيمة صارية، قوة 

ؤإنمعا، أوهما الخق، أو الغنيمة اش يرزقكم ا-إمحهاد إل وتنمروا تجييوا تفان محالهم، غير من الإسلام 
الأعمىالأعذار: أصحاب ونتش موجعا. عيابا اف ثعدبكم يية والخل. أحد يوم ز نحلمتم ك،ا تتحلفوا 

تحتمن نحرى سامحن ممال اطة يدخله ورسوله، اش أمر يطع ومن إئم. عليهم فلص والمريض، والأعرج 
موجعا.عذابآ اش يعدا؛ه الومضن، مع اش سيل ق الخهاد عن يتخلقن، وس العيية، الأمار أشجارها 

والأستساءلات،:الفوائد 

والإماف،.والتجاة العصمة أساب من الدين ق الفقه — ١ 

التقيلية.الأمور عن إخادْ ؤ، الكريم القرآن إعجاز ٢" 
مهإذنب، كل من التوبة باب يفتح تمال، اذ رحمة وتللث، الحلقين، أمام والقبول التوبة باب قح ٣" 
عظم.

محورةتفسير ؤيتظر: سوى، وقف ( ١٦)لأية ١ ه لمإ أئق عقلإ ممليئؤأ ه ؤ نمال: قوله ل — ٤ 
(.٦٠)الأية الأنعام وسورة (، ١٧٣الأية)اء الت

نبوي،، وهف( ١٧)الأية قيهاآ*لأمره محكايمت< -بمشي، ءد-ءثه مئبمؤله' ومت<يؤجأثت ؤ تمال؛ قوله ؤ، — ٠ 
(.٦٥)الأية الأنعام ومحورة (، ١ )٣٧ الأية التاء يرسورة نفؤينثلرت 
ميادينفتح ْع لعباده وتيسيره تمال رحمته من وهدا والرصى، الأعذار أصحاب عن الحؤج ليع ٦" 
العاقين.فيها ينافسون الش الْلاءة 

-٠٢٧ .



الفتحسورة 

آلتكنثكزمم،أزو ثاؤ، سلم محتآشنمة ^ينيرتث<إل آس ئدربجرتث> قؤ 
وعدآلإ\سمح?ور تكثا ■ثنتيإ ةا0اةث يلغدوي هو0ي اؤ؟ ريث ئثى وvئشهلم عثيم 

 <L,j_ لهذءحآ تلإ' ئدكا٢لث١ير٠ ؤئا ء،نْع ثكم سبمل دأ-غذوما ^كث؛رهCءامذ.^5؛؛؛_؛؛
يكزسءِعق ؤكازآثث يهأ آمن تماثل ثو ئثديمحأعث، دتِ وإحر؛ث ?ؤ؟ منتمما وٍتيدكلإصمئهل1 

ث_ئثأشآنيسرجآ محثضض>وإكالأتيمأ 
ذؤمبمش عنتم دم ولي ثديهم 'و؟وثوآمحىكش تديلا أش محدلثئت ؤش تل ين طت 

نممت\ثثألإفشيرإأو^أ'هؤ ئ
•الشسءرٍ 

قما اف سيم الخليين، بآرصى الشجرة نحتر بايعوك حين الومتين، عن اف رصي لقد ئا ~ ١ "٩ ١ ٨ 
شإلتخ — خيم بفتح اييعة هذه عل وجاراهم عليهم، المكينة فآنرل< والطامة، المع من ةالو؟ام 
افوكان وغيرمم. خٍم يهود أموال، من يأخذوما ممرة ومغانم بعدها، وما — كيلا ( ١٦٠)افة ماللينة 

خلقه.شؤون تديم ل حكيءأ أعدائه، من انتقامه عزيزآق 
جهادهمعل العدو من الكثيرة الخانم كسح ق الكريم بوعده المؤمنين تعال افه يئر " ٢• 

بدونالغنائم نآخدئم بسوء، إليهم الأعداء أيدي تمتد أن فمع خيم، غنائم ه لالصحا؛ة فعجل وصبرهم، 
إلويرشدهم الومتغ،، نمرة ل تعال افه قدرة عل واضحة دلالة الغنائم هذْ ولتكون وقتال، جهد 

الخة.إل الوصل الصحح الطريق 

الأية.هذه نزول عند أحدها، عل تقدروا ل؛ أخرى مغانم المؤمنون— أما — بحانه اش وعدكم — ٢١
ثيءقايرآلايعجزهكل ^، اف وكان - بإذنه لكم أما-تكون اف علم 

تفتحارنى الفتوح هذه ئالت ه ^كت،زس-ظظياقتالممبما ؤ عنتهمإ اف رصمح، هماس ا؛ن عن 
كمدتمتداثن ينظرت خالإسادحن، به، لاباص الحفي إلاص،اكآ ثقات وستدءرجاله أبوداودالطيالى، آحرجه ) الوم. إل 

.( ١  ٦٣/ ٤ اكوة ردلأتل بعد• اصثم هوها ت بالغظ اليهقي وأحرجه 

ثمفايين، لامزموا مكة كئار هاتلكم ولو والمومتيزت ه للتثي ر.عابمه تعال افه جق —٣٢— ٢٢
عبادهيتمر أن المابقة الأمم ق تنها التي افه تنة القتال، عل يعينهم من ولا يواليهم، من محيون لا 

العالمين.ق التق هذه تنغم فلن الكافرين، أعداءه وحزم الؤمتذن، 

_®TA.



الفعمورة 

النزولIسب — ٢ ٤ 

اكمم.جل من ه اش لمول عل مطوا مكة أهل من دجلا نائن أن م مالك بن أنس عن 
ودوآدوىّةن،ؤ هق! اف فأنزل فامحتماهم. سنا، فآحذمم قووأصحابه البءٍ، غرة يريدون شلح؛ن 

يتزأتأْلئرةاعثهربمآبجقلإخمءن,ذ1تئ 
(.١٨٠٨برقم ١ ٤ ٤ ٢ *ا/ )الأيت( اب جِ، الخهادوالمماب ماأم> )صحح 

•،ر الف

بالعفوعنهمأيديكم ومقفئ بكم، الطش حاولوا الذين الشركين أيدي عنكم "قم موالذي تعال والد 
قيء.عليه عض لا بصيرآ، تعملون ما بكل الد وكان عليهم• قدرتم ما بعد لخدمحية، ال 

والأسشاطاصالفوايد 

ءنامحمحمك>لدتاسءأكاثن دأيمحتث> كن. ؤ تعادت قوله من الرصوان بتعة اييعة هذه دعين ند - ١ 
محت،آشث-تقه.

أمله.ومنتهى فهوغايته، بماله، ما وأعظم العيد، يزمله ما خير وعلا جل النه رصا — ٢ 
عليهموالإقبال بالومتين، للعناطن ^ ^قث؛رة مغايم اقه ؤبمدؤم ؤ  v_<LJa_Jالغيبة من الالتفات ٣" 

؛الثناء.عنهم الخديث يعد 

صيتهمعل تد-ل الش الرصوان بيعة ذلك من شائلهم، وكريم قو، الد رسول صحابة فضائل ~ ٤ 
قو-لبيهم دتحربمم دطاع-ءم، دماتمم 
الكفار.عل الومتين ءياد0 نصر ق تعال افه منة ْ~ 

الومفن.بعياله الم لطم، ومن الإسلام، مقاصد من النفوس، وحقئل الأبدان، سلامة — ٦ 

-٠٢٩-







الضعصورة 

وقوعها.يتأخر وقد حق، الأنبياء رويا ٣" 

صراهسيل من للشرة تئن. فلم لوائ4، وحلة دعاته عل معقودة والأمال الوين، لهذا المتقبل — ٤ 
طريقإصلاح ق الوضعية القوان؛ن وفشيته التصورايت،، كل وست القلقات، كل تيثبدت أن بعو 

البشر.

ه،الصحابة ينمون اان.ين تكفر عل ه توو الأية بمده اف رحمه مالك، الإمام استال.ل، - ٥ 
منطائفة ءووافقه ممر: ابن قال الأية. س كافر فهو ه الصحابة غاظ وثن _^^،، لأمم قال،ت 

(. T٢٢٧/ ٦ والهج والشرس السد؛ )النفراكرق . _K عل الءالٍاء 

يثاء.ما يفعل تعال قاف الشيثة، ذكز الكريم القرآن نشتا ٦- 
•فهوحرمآمي صفاته، أحص من لأنه بالأمن؛ الحرام المجد ربط ٧— 

"٥٣ -



الجحرانسورة 

مدنية.ت النزول 

المقاصد:

بثانمعاقالإيانومقتضٍاته.

وتقديمه.افتعال شئ تطلم ٢' 

معه.التأدب وحنن الّصه، تّعليم ٣" 
والريبة.الئماء أساب من ايالم المجتمع حماية ٤— 

امحح—مرص افي م لن

دىآشسءثامحائان
قبلأن تممن هنيهظم لألمزويهر ؟،؛", عتهثيأ ن؟ صنت؛لجم( مق ^٥؛ ٣١لاضئمأ  ٢٣١؛

النزول:سّبا ٢— — ١ 

أمأبوبكرت فقال اكي.، عل تميم بمي من ركب قدم أل ءنه،ات الذ رصي الربثر بن افّ مد عن 
خلان،— إلا أو — إل أزيت ما بكر: أبو فقال حابس، بن الأفؤع أم بل عمرت وقال معبد، بن الق٠قاع 

لأمي.مأبجة٢٣١؛قذلك:فتزل أصوامءا، ارتمت حتى فتاريا خلاقلث،، أردت ما عمرت فقال 

(.٤٨٤٧برقم باب)الآة(ح/يْ؛ ا-دجرات، ّور؛ - الممي اوخاري-محأب )صمح الأية. انقضت حتى ^ ةتمح،آشوتثشء 
الشمبمؤمص.

يديهبين الأشياء ق المارعة عن فسهاهم التي محاطبة ق التعامل أدت إل تعال اض يرشد 
وزجر.أمر في،ا افه بتقوى ويأمرهم ه، ورسوله تعال القه أمر دون الشريعة أمور أمرمن قضاء وعن وقله، 

أصواممرح عن المخاحلية أثناء ز سبحانه وماهم والأفعال، بالأحوال عليم للاقوال، محمح سبحانه إله 
ينادىبأن بعضا، بعضهم نائي إذا بينهم محا بجهرون كا ق ندائه عند ابهر عن وماهم ه، صوته فوقا 
^،.Jbلايقعرون وهم أعهالهم، تبطل أن حقيه النبوة؛ بمقام يليمح، بنداء 
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إذه، اض رسول عند الأصوات يمخفيص الأمر معض النهي هذا من تحصل ررولقد عاشور: ابن قال 
١(. ٨٣/ Y ٦ والصير: )التحرير عندْ«. ّكوتا يكونوا أن الراد لص 

هؤ:اض رمول عند أصوامم محمضون الذين ه الصحابة عل ثائه ذلك بحانه افه وثوى — ٣—٤ 
واجتنابأوامره، امتثال ق لتقواه وأخلصها قلو-م، اطه احتم الذين العالية الدرجات أصحات أولئلث، 

هبمادونه الذين دم أحرى مرة ؤيوثد التبم• جنة ق عظم لثواب نوحم، لن مغفرة تعال افه من لهم نواهيه، 
ولايدركونالتي.، ْع التعامل يعقلون لا بآمم أكثرهم ووصم، مرتني، بصوت ائه نبتويت، وراء من 

.النتي.٠٠معاملة ل الواجب التأدب عقل به مراد عنهم العقل ُدٌهي عاشور: ابن قال مقامه. 
>(.AA/rn)اكحريروالمير: 

لهمأمحل لكان بيته، من M الشي بجخ!ليهم حش انتفلروا أصواتمم رفعوا الذين هؤلاء أل ولو - ٠ 
تعال.اض عظد 

والأستشاطات:الفوايل 

ونحويدهما.والعمل، القول ز تعال اض مراقة ه عبأ سمغ ؤأ0\ش' الأول الأية تذييل أفاد - ١ 
قو،رسوله وسنة النه كلام ■عل رأتم، أمح- قول فلايقدم حياته، ق كحرمته كاته بعد ه الرسول حرمة — ٢ 

القه:رسول عندقم الصوت وحمضن الحلم محالن ق الأدب ويراعى 
الخذرمنمح؛هلاتالأمال،وصرورةاليقظة.٣" 

التقى.وثمرة العقل، كيال من الأدب ٤— 
الأسثدانءوأدب للزيارة، اللائمة الأوقات مراعاة — ٥ 

الذينالعلياء أذى أن عل يدل اروهذا بقوله: الشي. عل الموت رفع حرمة عل اليقاعي علق - ٦ 
١ذرلث،ه من كشر عن يمنعهم أوقاتمم تكدير فإل جدآ، شديد عنده دينه همهم لثلقي افه هيآهم 

>نظماكررم'/آآأ(•

والعشى.الأول ق والخم العل، الدرجات إل الأكابرسلح؛صاحيه عظي الأدب ٧- 
اف.٠عندرسول صوته رغ مى إثم إل إ؛ءاء هذا ون، وتفخيمها• لتعفليمها مغفرة؛ تتكم ٨" 
اللحق.ك،ال ه، النم، حجرايته صورة - يئثلر ٩" 
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ثتثثرما عث ثكنيمأ عنهنلؤ مما س|يتءأ أن هث؛ثئئا ّع ثاسى ثاآؤ ^١^١^ آقين تآخا يؤ 
آلإب1ثنأقت ؤثيئ ^ثؤفيَتجينآج،صآ ثملآس 'هأ'وآعلعوأ ثني>J؛؛، 
تىآش٥؟محلا آلثثوصث> ئئ؛ أؤكش ثآينثان آوة؛رؤآلمثويى ؤثإإولمُ ٥^^ ق ووينت» 

ةوتل-ن1وح\^ن بيتئثا ثئتيحؤا آمثتوأ منآثثؤمنؤت ن،نتلقتص  ٢٥?نآثتعيثِ-تك1ث وتنم 
نحبأئن وآم٠لوألن لب إني بختا ثلتيمحأ عاث>ث، ي ^٢٥^ ٠١هأيه حئ ثثنمأ 

مأسهماهصجمن0<
تالنزول سب ٦— 

فدخلتالإسلام، إل هدعال قو، الذ رسول، عل قدمت تال؛ ه الخزاعي صرار ش بن الحارث عن 
للفآدعومم قومي، إل أرجع افه دّول يا ت وقلت ؟٦١، فأتررت الزكاة إل فدعامحب به، أهررُت، دب 

وكداكدا ١^١^، رسولا M اف رمول إل فيسل زكاته، حمت، ل استجاب فنن الزكاة، وأداء الإسلام 
قواض رسول أراد الذي الإبان د؛الح له، استجاب ممن الزكاة الحارث جع فالها الزكاة. من حعت ما ليأتيلث، 

ورسوله،هك اض من سحطة فيه حدث قد أيه الحارث فظن يأته، فلم الرسول عليه احتبس إليه، ييمثح أن 
عنديكان ما ليقمن رسوله إل يرسل وقتا ل دمت، كان افه. رسول إن لهم■ فقال قومه، فدعا؛ترواهمث، 

فنآيفانشئوا كانت، سخهلة من إلا رسوله حنش أرى ولا قوالخلف، افه رسول من وليس الزكاة، من 
فال،االزكاة، من بي ئ عنده كان ما ليقمن الحارث إل عشة قوالوليدبن اف رسول و؛عث، ه، افه رسول 

الحارثإن افه رسول يا وقال: قو، افه رسول فأي فر■؛ع، فرق، الطرق بمص ببغ حتمح، - الوليل مار أن 
استقيلإذ بأصحابه، الحارث فآمل الحارث، إل اليعث، قؤ افه رسول فضرب قتل، وأراد الزكاة متعتمب 

قالوا:نمتم؟ قن إل لهم: قال غشيهم فالها الخارثا هدا فقالوا: الحارث لقيهم المدية من وقمل البمث،، 
وأردمحت،الزكاة متعته أنالث، فزعم عقية بن الوليد إليلثج بمث، كان ه افه رسول إن قالوات وبأ؟ تال• إليلث،• 

قال:قو افه رسول عل الحارث يحل فلها أتانب، ولا بتة رأيته ما محمدآ؛الحث، بمن، والذي لا قال- قتله، 
ح؛نإلا أئيلت، وما أتاي، ولا رأيته ما بالحق بعثك والذي لا ^ ١٥رسول*• قئل وأدلت الزكاة *مثنث، 
فنزلت،قال: ورسوله، قك الله من سخطة كائن تكون أن حثينت، الله؛؛وط رسول رسول عل احتيى 

ابيرابن واحرجه ، t٢٧٩/اخمدزالسد الإمام ه،)ا-محرجه عليهمن^هم ؤآض ونة تبملأينآلته ؤ المكان: هن.ا إل 
ماأحنها دمن >ق، من يدي وقئ ممد: ابن  JU(. ٣٣٩٥٢^^، ٢٧٤)"ا/ الممثد ل واسداس ٢(، « ٩ ؛/ كم ابن )شد حاتم 
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وقال(.٠ ١ ٠ ٩ U/ الزوائد )ءو«ع ثقات احد ورجال وتالت وايطثراف، لأحمد الهيثم وعزاء الحديث. هذا اق ف.٠ آحمد الإمام رئاء 
نمةدون ثوامدْ، حن محققوافد: وتال اسري. ا-حرجهيا وكالة محامد ين شوامد ولع ا.م. جيد. سد ّ ٠ الدر: ي يوض اي

X١٨٤٠٩>٤-ْ•٤يرقا٣/٢الحزام)افدuْرثينضرار 

محعرتالتف

خشيةوئشرْ، ماد.ض قيل الخم صحة من التثثئ يجب بأثه الغامق، خثر من ا،لومتئن تعال اف بم-ر 
اكثع.ذللئ، عل فيندموا الأبرياء، الناص ظلم ق الوضع إل الخثد همذا بجر أن 

لأمرد،وانقادوا وومروه، فتظئوْ ه، اض رمحوت، الهلهركم بين أق — ا،لوم؛؛ن معشر — واعلموا ٧—٨— 
صكشر ق يْلتعكم ولو العاقية، صلاح فه بط إلا رسوله يأمر لا تعال اش لأن بْمالخكم؛ أعلم فاثه 

قلوبكم،ق وؤينه الإيان إليكم حبب بفمله افه ولكي وحؤج، مشمة ل لوقعتم واحتهاداتكم، اقراحاتكم 
ال؛ازل،أصحاب أولقاك العاصي. وارتكاب طاعته عن والخريج الكفر ص الضلال، أنولع إليكم وكره 

عليم؛آحوال،واف منه. ونعمة اش ص كريم فضل العفليم الهدي هدا الحق. ادٍاع إل الهتدون هم الرفيعة 
•تاد؛^ره ق حكيم عيالي، 

هل-اءال،ت ه أسؤيجعءلأي_ئالآتينمم قرأت أنه ه الخل.ري ّعياد ر عن 
•التو.م؟ بكم فكيف لتنثوا، الأمر من ممر ق لوأطاعهم أئمتكم، وخيار إليه، هويوحى ييكم 

برتمالحجرات سور؛ باب التفسير، كتاب —  ٣٨٩—٣٨٨م/ )المنن غريب. صحح حسن حرث هذا وتال; الترمذي )أخرجه 
•الترمذي( سنن )صحيح ق الأئاف وصححه (، ٣٢ ٦٩

تالنزول ءسب ٩— 

خمارأ،وركب إليه، فانطلق قاJات أن؟ بن اض عبد أنث لو قوت للغي قيل ،؛ ١١٥فه ماللث، بن أس عن 
ةاو<تحارك. آذانرثتن لقد ذوالنهإ عي، إليك ةال،ت ه الخم، أتام ذُءا نبيه، أرض وص السلمون، وانهللق 

قومه،من رجل اش لمد فغضمي.، قال،ت متك، ريما أطي_إ هؤ اض رمحول لخيار و١اضا الأنصار: من رحل فقال 

فيلعناقالت وباشال. وبالأيدي يالخريد صزيث، بينهم فكان قالت أصحابه، منهيا واحد لكل هغضمحت، قالت 
مامحاب الملح. كتاب - الخاوي )صحح ه. ييتبما ثلنلثؤإ آئثثوأ وإن؛لايثناتي ؤ فيهم: نزلن، أما 
برتماذى عل قوُصرْ الم دعاء ي باب والمد، الخيال •محاب - ١  ٤٤٢ -ا/ ملم وصحح . ٢٦٩الإصلاح,وثم\ي جاء 

(.٣٣٣/٢لأينالأم)اكبماة ُلأتكادسإلأضاسر. ارضب:صالأرضهم-طوئاب، (. ١٧٩٩

النفر:

أخرىطاثقة تقوم أن فيجب، الومتين، ص طاممت؛ن قتال؛؛ن وقع إذا الصلح عل الومنن تعال افه يمن، 
الهلاتفت؛ز،إحدى اءتا-'ت، إذا وأثه الصلح، وجوب محمحثحانه ؤيوّكد تعال، اف يرصي بٍا يالصلح لومنن اص 
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أؤنأن ماء•تتئ ين وٌنه تنيم كؤ_مأ ه عتئ مم ين لأمءثرمم ءانتؤأ آبمااؤ؛ن كؤ 

يغتبؤلأ■ ؤسثؤأ ؤإذُ ح آلثلير تتض إى آلظس تى َفهما آ-يدؤأ  ٢٣١٠اك؛ث ئ؟كأثا ? م
^ص\لآلآ\شثاثثط.

اس'نيرختءا؟ه
تالنزول مب —  ١١

ئ>،آلآتمكا»زيإألألتتم< ^ ؤ سل٠ةت بني ق الأيت هده ثزنئ 3،^ ه الضحاك بن حيثرة أبيأ عن 

ققالض تجعل أدثلاثة، امان إلاوله رجل ْث ولتس قة، اض يسول عليتا قدم قال؛ ه بمدآلإين آلمثوى 
ولاننا؛رألؤ الآ؛ةت هد0 فأترلت الاسم، هذا من يغصب إنه اش، رسول يا مه فيقولون• ا؛ فلأن لأيا يقول• 

وقال:التردي واحرجم الألقاب، ي باب الأدب، كتاب -  ٤٩٦٢٣٠^ ٢٩،• i٢٩١/ المن ي أيدداود آحرجع ) ه. أ'لألث>ء، 
(٣٦•(/ )_ واخمد (، ٣٧٤بر،ما U١٢٣١/ )المن ط.بم وابن (، ٣٢٦٨برقم  ٣٨٨>،/)الخن صحح حن حديث 

صححالأس: وقال الذمي. وُام وصس (. ٢٤٦٣; والحاكم)الممرك (، ١٣٢; ٢٦الحجراّت، سور؛ والطتري)الفتي 
(.٤١٠١٠٠٠برداود آي )صحح 

•،ر الش

آخرين،قوم من قوم ;بمرأ ألا الومتين بحانه ض فقئ القتال، نغومب، أسيايح من السخرية أى و؛ٍا 

■؛م-آسبما الهزوء تكون أن ص اء، نمن اء بمزأنولا الهازئغ،، خثدأمن بمم الهزوء يكون أن عس 
والاسمالصفة بثص الألقاب. من يكره ؛يا بعضا بعضكم تتؤ ولا بعضأ، بعضكم ثم، ولا الهازتامحتؤ، 
القيحةالصمات، هذه س ثق1، لي وثن الإيان. أهل من صزئم أن بعا عنها الم كالصمات، القوى، 

•الحرمات، هن.ْ ق بالوقؤع أشهم قلقوا الن«ين هم الخى عن ايع،داء ءأوكالث٠ 
صاحتهيوقع الفلن ذللث، بعض لأن محشوه، وأن بالزمتين، الفلن سوء من الومشن تعال اض محير - ١  ١٢

محايكرم يا أخاْ الومن، يدكر أن عن، وض عيوحم، ونجح اللمغ، عوراتء ^١ الحث، عن وثص لإثم، ال 
ذللث،تكرهون فكا أ وهوميس،؟ الملم أخيه لخم أفل ~ لمون المأثبما — أحدكم أتحب، منهات ومر غييته، 

•بيم رحيم الومتغ،، عباده عل تواب اض إى أمره. يهياعق افه واعنوا الغيبة، فاكزهوا 
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عنوماهم ا.كةاتااة، الطواتف بين ثضلحوا وأن إخوة، يكونوا بأن الومغن تعاق اش أمر تا ~  ١٣
الشالأناب ق الأخوة بأصل يكرمم وااغس؛ن، والتجئس، السوء، والظن واكابز، واللمز، السخرية، 

أكدماأخئةالإ،لأم.
واحدأمس< دم من خلقناكم ~ الشاملة والقدرة الكاهالة العقيمة من لنا لما — إثا الشرت اف فثخاطسج 

ومنشعوبآ، بالتنائل وجعلناكم الأسابر، ق بيتكم تفاحز قلا حواء، مرت واحدة أم وأنش آدم' *و• 
بمائه،عليم اف إة ك• أتقاكم اض عند منزله أئصلكم إف بعضا. بعضكم ليعرف متعددة؛ مائل الشعوب، 

لتدينيأمورهم•ختلبأحوالم، 
والأسشاطاصالفوائد 

لأن4مدموم؛ صه لإوا ما أن عل بمدآلإبمتزه آممثؤى ئش؛لآم ؤ توله• *دل عاشور• اين تال ~ ١ 
التدييل،عليه ئJ، بط اكتماء الكلام ق حلت؛ن يحيف إبجاز فوغ التوية، إلا تزيله دلا عليه' يعاتب نوق 
٢(. Y٦/٠٨والتتؤيرت )التحرير فسوقا،٠ لأمإ معصيتان؛ والتنابر اللنر أن عل دال، وهدا 

اختماصه،عل الدليل دئ، ما إلا الأحكام، ق والثاء الرحال، ؛؛ن التساوي الشريعة ز الأصل ٢— 
الرأة.حرمة ولتعقليم منهن، وقوعه لمحرة السخرية عن بالنهي النساء حص وإتمأ 

ه.نفلز فكأنط غيره لز ومذ الواحدة، كالنفس الوممحن لأف التقى؛ يلمز اللمز عن النهي جاء ٣" 

بالسالم.الظن حائزكحنن بعضه لأن الفلز؛ من كثثر اجتناب عن النهي ~ ٤ 
أندون ؛مد.رها ^ر فالضرورة للشكاية؛ أو للمح أو للتحذير ؛عيوحم الأخرين ذو •بجون ْ~ 
الشخص.يتمالك، 

عونيسالإسلام أعداء أصلحة من صلاخ فهي الجتمعايت،، عل وخهلرما الشائعات، من اكءن*ير ٦" 
الشرفاء.من واليل العداوة، وبئ الفتن، ؤإثارة الأمن، زعزعة إي، حلاله من 

والأصل.الخلهم، ز جبهم النامط بض الساواة ٧" 
بتموامم.تعاغ، افه عند الناص التفاضل؛؛ن ٨• 
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ىسورة 

مكة.النزول: 

اكاصد:

موٌهم.وترية قووالؤّْت؛ن، اكي ئأب تثييت، ~ ١ 

والبعث.والرسالة التوحيد العقيدة: أصول بيان ~ ٢ 

به.والعمل لممديقه والدعوْ الكريم، القرآن تعظيم ٣— 

١^^أق بمي 

؛ا؛ممحصثادصهمحتبم0
ءمح"لأثخظمحنصظ0:ز

أذجهءمتثنفي-همله0<َةني؛ 
التفسير:

إيرادهاق الخكمة من وأق ا،لقشة، الحروف عل الكلام البقرة سورة ؛^ ٥٠ق ئقدم ه ق ؤ — ٣ —١ 
حما،اف محقيرسول يا إيك كلام، كل عل والغرف اتجد ذي الكريم بالقرش وثا القرآن. إعجاز بيانى 
ثيءط؛ وقالوا: هاصتنكروا. حشهم من متدر حاءهم أن مكة كمار عجب يل لحق. البٌث، ؤإن 

لانصدقه!الوقؤع يعيد البعث، ذللث، أحياء؟ نبعثؤ التراهمت، ْع عذل١٠تا وئمتتت، متتا، لإدا هته! يثعجسث، 
ماتوا،إذا ودمائهم لحومهم من وتأكله أجادمم، من الأرض تقصه ما قاؤلعأ علءأ عينتا قد - ٤ 

وتنثهم.وممامم حيامم ق يجري ما ولكل ^_>، حاظ كتاب، أيضا وءتد.نا 
ملتبس.أمر ق فهم حاءهم، حين يه كديوا يل الحؤ، من الني. به حاء ما يصد.قوا فلم — ٠ 

والأسنامحيايت،:المواتي 

اذدا)ا!ن•ل والعزة الجد نال وعمل به آمن مى ولأل منزله، لجد بالجيد؛ القرآن وصم، — ١ 

الحؤقوم ترك ما  ٠١الحز: وقال ١ دينه® عليه وألبس أمرْ، إليه ممج الحق ترك ثى ارمعناه قتادة: قال — ٢ 
(.٢٧ابوي؛/؛ أمرهم®.)تسر ملج إلا 

•واهية حيآ العث إنكار ي الكفار مي ٣— 
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ىصورة 

مددوأمحدبمر< ٥؟ رمحج ين تا وما يثيقها دقها محههنرَئش ألثثأء إل ١٥نتن،أؤ 
يثيثرنا ه مس ع لد ،^؛1< ئممْ ه بهيج يقع ي0لإ محأنتناه >قؤ محيا نآقتا 
أ0ئاتحث U،؛؛ ;الأنل:اش أشد?0" بمث، خ،;ٍم نتج؛١^١ تآ< ١^١؛ 
معادو؟ مثكد آلنهف يأمحثتب مج تنهزمم أهإَكثيث ؟لمحح ئتاَكئض وثتيناخءعلدْ للبمتاد 

^ساإماثلآولثليمحم مآء؛ثئآلآه . ^ وؤ-م؛ف رؤمن 
خِفيمح،ثنم،مح04

التمسيرت

A-n كيففوقهم الدنيا الماء إل تدئر نظن يطروا أفلم بالمث: الكئار هؤلاء عل تعال اف -م
فيهاوجعلتا ووئعغاها، فرقتاها والأرض عيوب، ولا شقوق من لها ترى وما وربم١ها عند، بلا رفعناها 

ألوانهحن من للتاظر بمجة اكات من نؤع كل من فيها وأنتنا الاصهلراب، من نحفظها ئوابت، -مالأ 
مقبلعيد لكل ندرتنا بكمال لجم وتدكثدآ للعباد، منا تبمجأ العظيمة؛ الكونية الأيامتح هده حلفنا وثماره؟ 

والرجاء.والخوف افه؛الحب عل 

وحبوبالناصرة، الساتين يه فأخرجنا والبركات، الخيرات كثير مطرآ المحاب من وئزلتا — ١ ١ — ٩ 
رزئآالخيرات هذه أنبتنا بعض. فوق مضها التراين الثار ذات العالية المخيل وأشجار الحصول، الريع 

هذامثل حمراء. َدج ذات فصارت الخدثه، اليته الأرضي البارك ائاء ببمدا وأحيينا لينتفعوا، للعيال؛ 
قبوركم.من أحياء نخرجكم الإحياء 

وأصحابنهمح كقوم بلهم، ثديت الم الأٌم لهم فيذكر البعث،، ممحري تعال افث بجدد ~ ١ ~ْ ١ ٢ 
وتومثعيج،، قوم من مدين ق اللتفث الشجر وأصحاب لوط، وقوم ومرعون وعاد ثمود وقوم الرس، بثر 
الخلقابتداء ق أفتجزنا عليهم: تعال اش أنكر م العياب، بمم فوبع رملهم ثدبوا كلهم الخمثدي• بع 

البعث،.أمر من واضطراب ثلث، ق هم بل ذللث،، يغحزنا لا الوت؟ يعد إعادمم عن سحر حش 
والأسممياطاث،:الفوائد 

مشاهدة.حية بأدلة العث، إئيات — ١ 

بدأْ.كا يعيده أن عل قادر حلقه قاليي أحرى، حياه ل وجوده إمكان عل دليل ان الإنوجود ~ ٢ 
اكر!/•م(.راح )ال
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ىمودة 

وآؤءالآكليعسدتيم؛ ؤ ت تعال قوله ز وقيده يالإتاة، العاد لامايه تعال; قوله ق يمد لر ٣— 
شاكرأأو ذاكرآ يأكل اكب أن غير أحد، كل بمي والرزق سب، إلا تكون لا لأن ^ ف 

بقيد.عنمعس فلم الأنعام تآكل ي يأكل وغيره للإتعام، 
النخلة،جنح ل متمثلة قوة  ١٦٠٠يوجد حيث ايرواغ أنولع من كتؤع النخلة تعمل ال٠الإءت يقول ~ ٤ 

عفة(،)الالورقة محور لعل محورها عل مائلة بصورة مهلؤية دهي )العف( ت الو ل ومقاومة 

العرصيةالخدور تكؤين س يمكن الغؤع هدا متميز، يندي جدرى جمهمع ؤ، متمثل ارتكاز ومحور 
الربة.ز عالية نشيت، قوة النخلة يعهلي الشكل ومذا الرملية، الربة ق خاصة وانتشارها بسرعة، 

(.٢٥اليد اسي: الإعجاز محلت العلموالقرآن: بض اسل )سمنة 

والخزاء.البعث، عل دليل وب قومه، "قدبه إذ قو، للّم، لية تالكدب؛ن ملالث. ْ~ 

وإ؛دإع•إتقان من فيها وما الكون، ز اف آيات نائل يبض ٦" 
الملحق.ق ي الحال،، صورة يطر; ٧— 

اللحؤ،.ز كإ اليامحقات، الخل صورة يطرن — ٨ 

الميحمح،•j( كا الرم،، مو؛ع خريطة يتظرت ٩" 
اللحن،.ؤ، ي تثع، قوم موم حربملة ~ينظرت ١ ٠ 
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ىصورة 

او؟إدظهمإككاتيمن-ثتفيآنيد محبمنآريث«إتمح ؤثإثن-ثكاآلإمثنثبملأماميزشعدءمثهء 
اى؛,لك-أّققرأآلتوت عتيد?و؟ؤحاءت ثا؟غظ-ينمبيللأهويبتنب ؟ _J?Qرعي،آبمافي عفي<آدان 

نجدرج؛اكنثثهامهن وأرهمبماثم،؛وتي آمي أثورد;لأث،ثتم ي محيؤأروئيخ ماَقتيج 
ىديت»ثاماثىنجدأوأ'آمحافيثتثقآئلإ-ثديد'وأا ئكثثناظ،بملآةق عئئت ق تقت 

فيآلعداد_،آصشمإلنهاتا.مصأكاه -؛ىتلخآش ?و^أ'آئى إلثيرتمتضِسسم ■ههروءًكمارنيدج^أرئئ 
إلوبمدزثو آدى ثاولأعشمأ ضنلمس آطفتدءزيثكا0ي تث(تآ ينم, .ءو 

أُجرهبنثتييم ثيمدثل يحم ئْون أوأربجم ومآتأ.يْيحشي الإلندى ؤأرم١تدث 
٠ؤر الف

منإليه أقرب ~ مليتا — وتحن سزآ، ه نفيه نحدث ما ونعلم الإنسان، حكا لقد وما — ١ —٨ ١ ٦ 
أحدهماوأقواله، أماله بالإنسان الوؤلأن المالكان يكتص، حين يااقال_،، الممل العنق زصضحان الذي العرق، 

إلا، قولمن الإنسان يتكلم ما اليئامتف، لكتابة شياله؛ عن قعيد والأخر الحنان،، لكتابة يمينه؛ عن قعيد 

لايفارقه.له فهومتاع والفعل، القول ق يرقبه مللث، ويسمعه 

الأمرذللث، وأهوالها. ؛شدائدها الحي بالأمر الومحت، تكزة افه بايايتؤ ا،لكدب هذا وحضزث، — ٢٢— ١ ٩ 

الشريدالومت، ذللئ، الثانية. السٌث، نفخة القرن ق اللك، ونفخ ومرب، تنفر منه كنت الدي الكرب ذو 
الحشر،إل وقها يمللت، معها نمص كل وجاءمت، الكمار، به افه حد فالذي الوعطو يوم هو ؛الأهوال 

الشهدهدا من غفلة ق — الكافر اتبما — كنمت، لقد مسأ الدنيا. ق عمالته بيا عليها يشهد آحر وملك 
•نافذ قوى اليوم قمرك الدنيا، ق وبصرك وممعاكه هلبلث، عل كان الذي الحجاب محلن، فازلنا الرهيته، 

اللك؛نافه يأمر م مهثأ. حاصر أماللث، كتاب من عندي ما هذا به: الموكل الللث، وقال —٦٢— ٢٣
منللخثر التع شديد للحى، م٠امم ي.،، التكلم. ق مبالغ كافر كل جهنم نار ل ألقيا والشهيد: السائق 
زفألقياْ ءعيل.ها، أحرى حمة اممه هع أثرك الذي الدين، أمر ز يثلث، اكاص، يفللم متحقيه، إل وصوله 
الألم١أ الشاويادحهثم نار عذاب 
أضللتهما ربتا الشيطان: عليه فيرد له، الشيهنان ضلال نوكر العلاد_، من التخلمس ومحاول ٣— • —  ٢٧

علأنذرثكم أن سبق وقل. اليوم، لدي تتخاصموا لا عليهم: تعال اف فرد للحى؟ معاندا ضالأ هوكان بل 
اتبما~ واذكر ذنب■ أعذب؛اوj، حض ءلالا ت، ولسقابكم، حكمى أعير ما ؛^، الرسل؛،،LJتة أل

والإنس؟الحي من زيادة من هل ت فتجيب، امتلأُت،؟ هل لخهئم: نقول يوم القيامة يوم لقوملث، — الرصول 
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ىصورة 

والأسشاطات:الفوائد 

الإنسان،فهوخالق وايتقبل، والخاصر ل الطلق اف بعالم متقبل إخار ( ١٦)الأية ل - ١ 
النملالعنق ل الذي العرق من إليه أقرب فهوصحاته الإنسان، نفس به نحدث< ما سبحانه يهلم إثه حش 

باس،.

)حلنمارة (. Brain Stem)الدماغ هوجدع الوئيد حل ١٠الخثإل: حل محمد الدكتور ئال ٢- 

أنيمكن دلا أسوبي(( )غثي محوف غثر يكون ما وهو الحل لأن يمليا وعاءأ بالضبط تض لا الوئيد( 
الوئيد،حل من قربه ومحن النفس وسوسة يئن الأية هده بجوز افه ربط ولقد جوفا• أصح حبلاإذا يمي 

مووإيابا( )ذهابا ااا-ماغ ؤإل من تردالعلومارت، طريقه عن الذي الحز ؤإن الدماغ. ق نحمل والوسوسة 
العلومات،(,لتوريد سان 

لايهؤوأقرب ه، بإزنفوأعلم الإمان، خالق تعال اف — ٢٠
تول،وفعل.الوؤلأنبمجلأنكل فاللكان افتعال، مرابن ٤— 

والعيرة.العقلة وفيها والروعان، الرهبة ففيها القيامة، مشاهد استحضار — ٠ 

يرام*يكن ب ٌا ان الإنفثري بالون' وتّجل الحقاتق تنكشفا ٦— 

يأطا -حيحي.".'ثاتاوءثةصآوف ثت؛اثه ؤ
منجبيأوّهمؤأدثا فبما مايثآآؤك لم امود؛^٢ -آيوم دالك آد-ثؤذثايسقم ؛^١" متيم، ,منك، ^٠١٠ 

ك.ًْفتكادُ.إائ، ف، أو؛'إة ج-تمى الشدنذبن ف، تئؤأ بملثا أثدنيم ئث؛ من ين ثيهم آ>اش=كنا 
ؤئونهيدآوآتزآكمع لمُهلث إسكان 

التمثرت

ألسنةعل به وعدئم الذي هوالثواب، هذا ت لهم يقال بعيد، غير محكانا لالْغ؛ن الحنة وءئتّتح —٥٣— ١٣ 
هذ،اض إلا أحد يراه لا حيثح صنه، ل اض خثي مى اممه، لعهد حافظ له، مهلح افه إل تواب لكل الرر، 

اليومذللثح ثل. كل من سالين الختة ادخلوا ت لهم ؤيقال الذنوب، من تائب، سليم بف بقلالقيامة يوم ولمه 
اشوجه إف الئهلر أعفنئه نعيم، زيادة ولديئا يريدون، ما فيها لهم أبدأ، ا-لق ق الخلود يوم هو العتليم 
الكرم
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صورأى

فطوفوا، UaJUijقوة منهم أشد كانوا وثمود، عاد كقوم كئبمرة أمما مكة مشركي مل ودمننا —٧٣— ٣٦
1وعظةالمامة للأمم الدمار ذلك، ق إى ائذ؟ عقاب، من مغض من فهل فيها، دحربوا وهمثروا للأي، اق 

ارةاو_،.حاضؤ وهو مع الأوأصغى ويتدثر، يعقل حي تل-، له كان لتي 
والامتساطاته:الموائد 

لها.العمل عل والخصن المم، ونعيمها ا-بمة ز الترغيسر — ١ 

الختان.ل ادئ٠ين بعياله كرمه ودامع تعال، اف فضل عة ٢ّ" 
ؤآرا>يايالغة وصيغة الدين. وحقفلُ القس، وحمظ — تعال افم إل الرجؤع أي — الأوبة فضل ٣" 

تغ_؛ءفيهتل.ل،ءلئكناسة.
منالهالكين بحال وتذكيرهم التركيز وء؛د ~ ٤ 

وألقوّإعه تلاوته عند هس، فاجع بالقرش، الأنمميع أرديت، »إذا افه: رخمه القيم ابن فال ٥- 
لسانعل لك، منه حطاب، فإنه إليه، منه سبحانه به تكلم س به بماطبه س حضور واحضر سمعك، 

تمامأن وذلك، ه، ثيسيت نئن ألثتع آوآلز لمُهنث< إسكاق د'.إق،فيءكتئ تعال:ؤإةل قال قو رسوله 
منه،يمع الذي الماع وانتفاء الأثر، لحصول وشرحي قابل، ومحل مقتضى، مؤثر عل موقوفا كان ئا التآثتد 

وقواهتافه، عن يعقل الذي الحي القل—٠ به والمراد ارقا؛ل، هوالحل فهدا ه، ؤإسَ؛ا0له•ي، وقوله• 
بالكلام،التأثر شرحي وهدا له يقال ما إل سمعه حاثة وأصغى تنمه، وجه أي: ه ألثتع ^١^^ 

٣(.ا/ )الغوس حاصرغيرعاله*. شاهدالقي، أي: ه ؤزمثثهٍد وتوله: 

ي0 يزئزب نتانثن\ وهب نت\سهتافيث نا'مح ١^^، قتكا لثن وؤ 
زأدبثنميثه \كلي .وس المحني، وثل آلئسى لمتؤع ئز، لغث وثيخ؛مني- مامحأوى مل 

لقمحجيوم هئ ألي آيثبمه متعؤق ينم او؟ ئربم_< مكان من آلثناد ناد ينم رهآؤآسثيع آشمهت 
ح£ثئفناستاعأُد;للث، عنثم ألآد!ر، ثثس توم أوأ آدنيتث دلل-نا ؤسثذ ضء قن ُو؟لقا 
تن؛عاثاوعمد.ه^^;٠١^، ميعت محاب عليم وثآأنت، بمامحلوف عتنأعل؛و نة. 

التضثر:

وماأيام، ستة ي الخلوقامحت، من وما؛ينه،ا السح دالأدصغ، الع موا'-ت، ااحلقنا لقد ومسا — ٣٨
أيتعس،١الخلق منذللف أصابتا 
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الذارياتصورة 

مكية.النزول: 

الماصين

البت.ومع تقرير ١- 

سحائه.الخالق وحدانية عل الكونية الايات ق الرامين إقامة ~ ٢ 

الكدبة.الأمم دuر من الاعتبار ٣- 

تُاقآؤتفيهم

دت\ديىاه؟إءامعدوئ< أنإ اهأُةتثسثت، حآ ءاثنيس ?٥؛ ؤدثإ هآئيكت ?٥ دراوا يثن ألق ؤؤ 
ثلأفك'٥' عندمذ هبلي ئمحاأه قوو لإى ه'.إقؤ لفتك دان نالهن ٥" مئ آلدن نإة ٥" 

و؟منؤث عزآم م محم وأُ آليين بجم آ!ء0 'و'مثتءق في'ضرمحتمحى م آفنرصؤف 
هاؤ؟ مشمن دء آلى'كبم ذومأ 

أودا-لثثراتا محثلئ ثبب الش بايرييح لثمه شدأ عظيمة، محلوقان بأرح تعال اف فيم ٦" "١ 
سهولة،اليحار نحوب التي هالثفن والبرد، بالأمطار الخاملات فالثحمج، تعال، اض بأمر الفاجعان 

صدق،لوعد والنشر الحشر من — العباد أيا — به يوعدون الدي إ0 حنقه• ق افه أنر يمئم التي فاللائكة 
١لخز١ءض١صمماششؤإن 

قال:ه؟ ينعا يثن لق ^؛٢ ما ١^٠^٠، أمير يا قال: وائل بن كر ض من الأعور الكئاء بن اش عيد عن 
فاقال: الممن، قال: ظ.همش_مه؟ ؤ ف،ا قال: المحاب، قال: ه؟ _،بما liؤ يا قال: الر؛اح، 

قطقال: هذا، مثل عن نمأني ولا هدا، لثل تثد ولا اللأءكة، قال: ونصآتثاه؟ 
رايت: JUالطفل ش >يق ص الخاكم وا-محرحّ ، ٤  ٩٤برقم ١ ٢ -٦ ١  Y٢٢/ )الخار؛ الحسن. الخلق ذات قال: ه؟ آ-لثلي 

فذكرالكرام... ابن فقام مثل بمدي نالوا ولا سالوم(، ألا قيل تلوف فقال؛ التبر عل قام ظهع طالب ش بن عل الومتين أمثر 
برتم Y١٧٦/ )الختارة به الطمل ر >يق من القدس وأخرجه (،  ٤٦٧-  Y٤٦٦/)الستدرك الذمي ووافقه وصححه محمرا... 

(.١ ٤ ٩ / ٤ التعليق )تغليق حجر ابن الخافظ وصححه (، ٥٥٦

٠٥٤٩ -





الذاريا'تصورة 

محسنإو،أوأ'كمأظةتفنل>لأث زمثأإيإمام) آائنه؛؛ ُأو'ءاجيياتآ -بمقتمحقمحن الثمتثة ؤإة 
ءاث-ة^،٢'٥؛؛؟، ؤأقمورو؟ ؤثلأي، حق لقاأنولهم ُ؛©؟ مثثفثين ?© ماتثجمف آقل 

ةلأزني.إدث'منينرآو\ي اؤآ وعدؤئر ئ٤أؤوما الهاء ''©ُمحفي محمحن ؛٥؛؛! آدئستؤ• أ©؟ثؤآ هوييرن< 
لتةنئلسمحن.يم

التفرت

رزقهمما حائزين ماء، وعيون( حضراء جنايتر ق لأحكامه يالاسجاية اش عنافون الذين إف ~ ١ "٩ ١ ٠ 
إلابمامون لا كانوا أتجم ذلك وس وأقوالهم، أمالهم و فن الدنيا ز قل كانوا إمحم كريم. مقام من اه 

والدينينالون الدين الحتاحغر حؤ أموالهم من ييممقون المجر، ئل اش ويستغفرون اللتل، من قليلا 
يثتمقون.

وقاش، بوحدانية حالقها قدرة عل واصحة دلائل هي محلوقاتر الأرصى نر ل ٠
أسابالماء وق حلقكم؟ ق اف قورة يمرون أفلا ْتتهاْ، إل حنقكم ميدأ من وعجث آيات أنمكم 
والأحرة.الدنيا ق وا-بمزاء الرزق من ومائوعدونه رزقكم 
الذينطقكم مقل واقع، لحى واب-ث، الرزق من يه يوعدون ما إة والأرض، الس،اء ب ين وما -  ٢٣

فيه.تشتقون لا 

والامتشامحيات;الفوائد 

الأحرة.الدار ق مقيم نعتم متر للمتقين ما ييان ~ ١ 
الثواب،.فم ميحن تعال القه فإل أحنوا فكيا العمل، جض من الجزاء ~ ٢ 

كله.نومه ودم اليل، قيام استحياير ٣— 

الهديلمن مصمتة كرة حول، محددة نملك، عدة من بية الأرصى أف ت الأرضى دراسات أثيتتر ~ ٤ 

نهلقمن نهياق لكل ك،ا ~ الصلب، اليثط ولهذا )الداخل(، الصيج الأرضي لث، باسم تعرف والتيكل، 
محالأللأرض وأف صورها. جح ف، الأرضية يالهياة للعمران صالحا الكوكب، هذا جعل j، لورم ~ الأرض 

ويتولدحوله، من السائل إءلارْ وحركة اكيبه، الأرض يلبإ وثيقة صلة له القعليية، ئ؛انى مغتاءليس'يا 
الكريمالقرآن ق الأرض اسي: الأسان )آيات وفيه. فيها الكونات حركة من للأرض الغناطسي المجال، 
صالنجار، زغلول 



الخاريا'تمحورة 

عوفكلها العظام، ايمحلوقامته من وضره الإنسان خلق ق والصقر التأمل إق عبائْ اض. دعوة — ٠ 
٠٢٠٣رخمته وعظي.أ ووحداتيته، الصاغ مدرة ناطقة وشواهد وايات، 

تزئلالتي )الإنسان( الأنقص j الباهران الأياُته هالْ أهم ))من الخبال: خمل الدكتورمحمد ئال ٦- 
الخيئيةالخارؤلة أو الوراثية، البصمة هي: حقائقها عن الكشف لإكٍال يعمل ولايزال موحرأ، العلم إليها 

(Genetic Map ) البشرى ا-فوم أيضا يسمى وما(Human Genome ) تكؤبمه،دص هي التي
كلعن أيضا ؤإما الخلوقايت،، خمى عن فقط ليس وممثزْ وباطأ؛ ءل١هر^ وخواصه صفاته حيع وئشتتمل 

.٠١به! الخاصة الخينية خارؤلته منهم واحد لكل إنه حيث، البشر، أفراد من فرد 
١٢رزق حؤأ : ١^١٠ةال ٧-  التالية:الأ> ز ،< ١١
يروييه، ترتوي الذي هوالْلر الماء رز3، فإة الخؤية، اسرامت، بمهلاق الماء فهم إٍنار j أ- 

منه.ررو'صا 

داحلي التولية والهياقة الادة صور هوكل الس،اء رزق، قاف الدنيا، يالسإء الماء ضر إ٠لار نر ب~ 

متعددة.بصور الأرض تصل التي شمنا مثل من النجوم، 
(http://www.islai))iciiiedicine^rg/zaghlool/2().h

ن"اف*افّ إلاٌن يطلب فلا العيال، رزق، هاء الوق راروأ، الرزاق من الرزق بضان البشرى ٨— 

٥٥٢ ِ



الذاؤياتسورة 

ظ؟يبمون0
؛دُ ٧١٥-خثذ ينبم هأمحجس أتو^؟ ألا ئاد إلإfم همثيمح7 سييرٍا إء؟جفي ئجاء ١٠^^' همثغ.،ك 

َكثإك ٧١٥رةالئمحئمحأاوأُ و؟دهها يىظةدص؛مح عيواوااهأقك« سش؛ ؤيقرئ 
ءمٍمتيوادتدئِ ئزالثك_ثِ هاد

يج،'و؟ظيمث1ئاث
'آدتابآلآئآاو؟هتقهنمحاى ؛١٤ سا'ؤ؟^^١^١ 

الضس\ر1

قعليه دخلوا حين الكرام؟ اللائكة من ابراهيم صيف حديث — الرسول أقبما — أتاك هل — ٢ —ه ٢ ٤ 
نعرفكم.لا غرباء قوم أنتم عليكم، صلأم قائلات التحيه عليهم فرد الإسلام، بتحية فحيو0 بيته 

الطعامإق دعوتم ق مثلقا قدمه ثم فشواْ، سبميثا عجلا محأحذ حطفآ، أهله إل فانثل ٣— ٠ — ٢ ٦ 
ث،هم، لا وقالوا: ذلك،، سرقوا مهم، ، الخوفه نفو أحز الأكل عن اْتمحوا فلثا -اكلون؟ ألا قائلا: 

وجههالهلمت، حتى متعجة تمح نحوهم إبرامم زوجة فأئنث، ءا،لا، يكون بولد وبئروه اض• رثل إيا 
ندبثرق الحكيم هو إيه أحبمرنا. ك،ا رنم، قال هكذا ائلأتكة: فأجابت، عقيم؟ عجوز وأنا ألد كيم، وقالت،: 
بمصالحهم.العليم عباده، شؤون 

XUrs  ؛ إبراهيم قالm :أرتشاإنا فأجابوا: ازّالون؟ الملائكة ي نهقتكم شأن فا للملائكة
بجريمةايرقن، عل معلمة متحجر، محلين من بحجارة لثدمزهم كبثرة؛ جرائم اقترفوا قوم إق افه 

لومحلبيته غير فيها وجدنا ف،\ اءو، لوط اش بشي المؤمنين من البلدة ق كان مى فأخرجتا الشيحة، الفاحشة 
الو-؛ع.العدابج عنافون للذين موعثله الدمار؛ أثار فيها وتركا فد،منناُا، الملمين، من 

والأستياطاُت،:الفوائد 

ه.محمد نبوة تقرير — ١ 

له.حنة أسوة فهم وتل.كيره، هؤ للّثي ليه تالمابقين الأنبياء لقصص تعال افه ذكر ق ٢" 
الردعلميه.ووجوب، اللام، ي البدء مشروعية ٣"" 

يبادربالضيافة.أن المميفه أدب، من ٤— 

الضيف،ويدعى بموصع الهلعام يوصغ وألا يأكل، أكثر،ثا له يقدم أن الضيف إكرام من أف بيان " "٠ 
اله.

؛٥٣.



ّورة

البشر.من رجال يصورة االأثكأن جوارتثكل ~ ٦ 
ركآ.ش ولابمد العقيدة، ق لأيقيح أ،سابه وجود عند الفطري ا-لئوف ٧— 
لأماالعلم؛ صفة ه ميم تله وئئثلأ عقن ك ثاؤإ ثأدبمسمذث ؤ ٠^^ الدتعادق حص ٨" 
بعضهم.يعتقد كإ والقوة، ا-لحميلة المودة لا الكامل، الإنسان ما عتتمى ام الصفة 

حشمزمتآ، سلم كل وليس ملم، الإيان صادق موس كل أد ت دعي علمين حقيقة تقرير ٩- 
المط.الإبان أركان وفق إسلامه تحن 

السائقة.الأمم ملأك آصايح من ّبب ومو اللواحل، جريمة تشئح — ١ ٠ 

تمحنمثيرو ثمكِهيء ئبمغأوأ ,حمولآ.بمأءل~ني ؟ربمدثتلث مو!مح.إذ ؤا يؤ 
أدقسء نيرين ت و؟ آتنجم إي عاق رف ُأج؟ يئرثلم آلم i-< ئتدئهم ثمين 

ثلنديثمُتلجلإؤ عذ صتوأ سقمآعرج. ثم يل، إل ثمل هثو 
ًكامأينم-قلآيم مج وقوم اوأ" رماَكامأمننني؛؛ن ينئام ثااستثكمحإ ؤ؟ يئشن ^؛٢ 

مماشقا؛ثأو؟ه

واشجراتالدامغة، يامثج^ فرعون إق أرتلتاه حثن موعظة اص موس قصة ي وجعلتا — ٤ ٠ — ٣٨
فأحئءتافرعونم،، فم أومحون ه ساحرنحترنبأمحه موص عن وأشيع ثغترآبقوته، فرعون فنكم الماطعة، 
والكفر.الكز س عله مايلام ومومقرفث ب، وأغرقامم فآلقيامم، المحر إل وجود0 

العاتيةالريح عليهم أرملنا ح؛ن _، مود لستهم وذكدسهم عاد قصة ل ناكة وموعطة - ٤ ٢ - ٤ ١ 
متفقا.هادكآ حهالته إلا شيئا ترثمت، قإ عليه، مرت قيء كل يدمر التي 

يتمئعوابأن أندرهم حين الئ؛، صالح سهم وتكدسهم ثمود، قوم قصة ي رابعة وموعظة — ٤ ٠ —  ٤٣
ينظرونيمم المدمرة ١ل٠ن١١ب صاعقة فهخذضم اكاقة، وعقروا اش، أمز فعمرا آجالهم، انتهاء إل بالحياة 
هم.لأنفمممرين كانوا وما العقابح، من يفلتوا أن امتُناعوا قإ إليها، 
تعال.افه طاعة عن حارجين قوما كانوا إمم فآغرتنامم. هؤلاء قيل س الهقير نيح قوم وأملمكنا — ٤ ٦ 

 -٤<



الذار|ياتّورة 

والأ>ستياهلأتتالمواتي 

إسراثيل.الققوليتي موص معجزات عظم اف. تأكيد ١" 
وقومه.فرعون ومائة الربانية، القدرة شأن عفلم عل الدلالة " ٢ 

ومكان.زمان كل ق بشرية ثنة يكون يكاد له، ورقما للحق، ذقعا الخق لأهل امحبمام ٣" 
هوخالقها.الأرض ل قوة كل إذ قوة؛ كل فوق تعاف اف قوة ٤" 

١السابقة الأقوام قصمى من والميرة العتلة أحد وجوب — ٥ 
رسله.وطاعة طاعته عن والخرؤج أمراطه، العتوعن الهلاك عوامل من " ■٦ 

لأأو؟لنءظليسعكتانىسنئها ٌ ؤ
ئوأحأشإمحا:لأإزمح

در1لئؤمح؛، بملمثؤيفوأ'ل0آثت٠^١٥أن ثنفءئتآود ُأ©أاتآوةثمم آيةوألإذسءلأ
بجيهمين ًْكعنحأ لوما مهن مؤن.ّ ثلأ أٌٌُيأةا يئددممحُ ءثدا-دإدمك آتتثذ.أ 

ؤأرهآلىِمبمثلأ 
الممثرت

ؤإثاعقليمة. وقدرة بقوة بساما والياء ت الكريمة ؤنعمه العغليمة قدرته عن تعال افه تحر — ٤ ٩ —  ٤٧
منحتى كل من وحلقا نحن، ا-محالقون فنعم للخلق، فراشا جعلناها والأرض لأرجائها، لموسعون 

٠نطلمه ق وعفلمته افه قارة لتتدآقروا ختلقين؛ صنمين الأجناءس 
منهلكم إض والصلاة• بالعبادة تعال الذ إل ~ العباد أيبما ~ فالخووا ت الرسول أقبما لهم قل — ٠ ١ — ٠ْ 
ممودآآحر•اش ُع دلاقبعلوا ووصؤح، بيان بكل نذير 

وامموهإلا رسول يأت فلم السامة، الأمم ت كث• محمد.أه رسولهم كمارم،5ة ماكث'ب مثل — —٣٠ ٥ ٢ 
الهلغيانخمثهم بل بعضا، بعضهم يوص لر ؛التكذ.س_،؟ آحزهم أولهم أوصى فهل أوا-بمتون، بالحر 

واككثموالإءراضءناباعاخ.





سورة

كلهذلك ولولا أوبواّعلتها، الرب ءملي1ت أساء سكون أن يمكن التي الاقصادية العادن من العديد 
ذغلدلسكتور الكريم القرآن ي الأرض العلم؛ الإءجاز )آيات سمران!. صالحة كانت ولا الأرض، أستن، ما 

الجار،ص*ا**ا-ا/ا*ا(.

بعضعن يعضها وساعد محا، محراته وتباعد الكون، ئوئع حمقه الفلكية الأرصاد أستن، ٦— 
منكل أيدت وقد الثانية(، ز كيل ألف بنحوثلاثمئة )القدرة الضوء سرعة من أحيانا تقرب، يمعدلأُت، 
يالماء اسم: الإسار )ايات ذللث،. ي ارفلكيين استاحاُت، الطلوية الفيزياء وقواس الرياضية المائلات، 

عن١^١^، وابتعاد الكون، تملئ ممثل صورتوضيحية ؤسفلر: ١(. ٢ • - ١ ١ ١ اتجار، ، J^jسكمر التكريم القرآن 
اللحق.ز ك،ا البعض، بعضها 

سواه.دون وحده له العبادة بإخلاص ونللث، اف، عياب، من اف رخمة إل الفرار عل الحث، ٧- 

والتعجبالخنون، أو بالحر بوصفهم لرّالهم تكذيبهم عل التكفار اتفاق بجو اف إنكار بيان ٨- 
حالهم.من 

وقوة.بصرة الومن يريد لأيه والوعفلة؛ التيكير عل الهث، ٩~ 

والحز.الإض خلق من الحكمة بيان - ١ ٠ 

الوجود•ق الإض حلث، عل حلؤهم لتقدم وذللث، الآيا'ت،، ل الإنس عل ابن ذم -تقديم ١ ١ 
هو.لفه القوة وشدة والقد.رة الررق صفة —إثيامث، ١ ٢ 

السابقة.الأقوام من سبق بمي والاعتيار العدايبه، استعجال من التحن.ير —  ١٣
القيامة.يوم عذاب من للكفار والوعيد التهديد ~ ١ ٤ 

)OU ٠







الطورّورة 

١YA-Y - وماابنة، ق درجتهم ز ذرتهم حم ألخشا الإبجان، ي ذيتهم واسعتهم باض آمنوا والذين
الفاكهةبأنولع وأمددناهم غيره، لايواحديدب يعمله، عبدمرهون وكل عملهم. ثواب من شينا مصتاهم 
منهايلحقهم ولا القول،، هذر إل يشارحا لودي لا خمر كأس الخى ي يتجاذبون يشتهوخا، التي واللحوم 

يتسامرونالجنة أهل وأمل حمالهم. ي أصدافه ي الصون اللؤلؤ كأقبمم لخا.متهم وندائ عليهم ويعلوف إئم، 
يالجدايةاض فأكرمنا رثتا، من حاضن أهلنا يئن ئا إئتا قالوات الدنيا، ز أحوالهم عن يعضا يعضهم أل، ي

ونتضئٍعوحده، تعبده قبل إساكنامن الزيرزالجم. وعرهاالحرق، نارجهنم عياب وحمانامن والغمرة، 
حم.الرحيم يعباده، هواللهليف، إثه إليه. 

والاسباطاِت،:المواتي 

الكافرين.يعدحال، الومت؛ن، حال، يذكر وال؛رهبج، الترغيب العناية؛أسلوب — ١ 

انميمفيابتة•لتق؛ز،وماأطلهممن(٢" 
والتقوى.الإيهان أهل عل اش قصل ييان ٣- 

الجة.أّوة؛أهل أوشرب؛ أكل لثن هنتثا يكلمة الدعاء مشروعية ٤- 
١الجة ؤ، ابعوهم الذين، ذُياتمم بإلحاق، الؤمتيرن، لعالم اش من البشارة — ٠ 

الأسّ،اء.تغابء—، وإن الدنيا، خمر عن، خلف خمرالاحرة أن بيان ٦" 
الإنسان،عمل من أغل، الجة لأف ثمتآلجا؛ ت، وليالجة لحول، ؤ، سبب الصالحة والأء،ال، الإي،ان ٧— 

الجة.ليحول، صاحبه فثوئل القس، يزر الصالح العمل ؤإثها 
محررأن اسطبع فمن، هف، اض إلا محرره لا ُقنبه، رهيت، يكون القيامة يوم الرء أ0 قاعدة تقرير ٨" 

والإحسان.والإّلأم ؛الإيء^ن وذلك، فليفنل، ه نف



اكتررمورة 

اوأبموي،ث\ءردربمي،دءأو؟آم رلأىتةاصعُدد=قنقآأسلأس هؤ 
ي.اأمعأونمئلآ,

^٠(آلخٌَدبك٠٢١آم"ميممحأير<شمحء ١؛^^؟ صندقتى تثإايء,إدآةمأ ءا؛أمأ.ءثينبمي بلأت*يدءبجا 
.؛ ١٥وآلأصدلألأ«ؤ0 آم-غ1ئوأآصؤتي 

سره<ؤسلإ\
جسييون.

^J؛؛iاو؟هحماثجف أم
ثرتالتم

والأمانةبالرسالة عليك اف بفضل أث فإ العيادبالقرآن، تذكر عل ~ الرسول هما ~ فواظب " ٢٩

الشركون.مرى ك،ا ولابمجون، كذبآ، بالغيب يرجم بكام( 
يقولأم عشرة: الأرح التالية الأيايت، ق منة عثرة خمس الشركن عل تعال اش بمكر — —١٣ ٣٠

هلاككم.منتظر فإل موبي(، انتظروا ت الرسول ايها قم قل الموت؟ نزول به ننتظر هوشاعر المشركون 
محثوأإل يقولوزت أم مككمون؟ معنيون قوم هم أم الكدم،؟ ^ا عقولهم تأمرهم أم — —٤٣ ٣٢
كانواإن القرآن، مثل بكلام فليأتوا بالقرآن، ماو.ةون لا بل يزعمون، كٍا الأمر ليس القرآن؟ احتلمق 

وزعمهم.صادقن 

مواتالحلى أبدعوا أم أنمهم؟ خلقوا الذين هم أم خالق؟ ولا رب عثر من حلئوا أم —٦٣— ٣٥
قطعاؤلابمدقون هم لابل السع؟ والأزصتن السع 

الخلوقات؟ق اضئذون الأرباب هم أم للعياد؟ ربلث، رز3، حزائن يملكون أم —  ٣٧
منقاليان ص؟ عل أمم فتعلمون والوحي، الملأتكة كلام فيه يتممون الماء إل مصعد لهم أم —  ٣٨

دعواه.صد3، عل واضحة بممحجة ذلك يزعم 
-زعمون؟يا الموز ولكم المات ض أم - ٣٩

لهماللزم الئتّم ذلك بب فهم الرسالة، تبلغ عل أجرأ منهم ب الرّول شما — تْللب أم — ٤ • 
ءئهئون؟

يكتيونفهم ف،قدا؛وه، ه الرسول ءالي4 يظئ ل؛ ما عف اهللعوا قد فهم الغيب، علم عندهم أم — ٤ ١ 
ساس؟ذللثف،ويتالغٌنه 

-٠٦١-
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•تأقرهم عامت عليهم يقع الذين هم فالكمار قووالوم؛؛ن؟ مكرأيالشي يتغون أم — ٤ ٢ 
به.يشركون عئا له وتعثليأ ف، تنزيها اطه؟ دون من ي<|يادونه إله لهم أم —  ٤٣

والأ،سساءلأت1الفوائد 

نة.والبالكتاب العالم أمل عل والإرشاد والوعظ التذكر وجوب ١— 
الشيامحلن.أعال من لأيها الكهانة، تحريم ٢- 
عليها.والرد حجحهم، وذحص الشركن، لزاعم تعال اف إبمئال ٣- 

وصلال.قتتة كل ومصدر فر، كل منح فإثم الطغيان دم ~ ٤ 
والدنيا.الدين ماد من يشأعته لما بخاصة، ورسوله افه وعل مهللقا، الكذب حرمة — ٠ 

)روحسني'\مآ-ا/مآ/بم-ا(.القرآتٍة. العجزان من ءشرةTية رخمس ه أؤم بكلمة التقل ٦- 

مه١^ قوتئؤ  lA؟؛-عئ ثلتنم و؟ موم سحاب بمؤثيأ ساط تنآلمحز كتما ُزقأ لن وؤ 
ليتدثلك دمحث عدأبأ خلتعأ لثم؛ث ثإق بمممحن ولاهم مسبم،عئي؛آومحإقكا بجم بمثمون.ر 

وأروؤآضستةيجّضإثتيىىبم<ص مظئ،ؤتحأسمتاوثقح 

التشسر*

لعقا-همايإء من يس رأوا إذا إمحبمم الكفر: عل ؤإصرارصم الشركن صاح تعال افه ي؛يرت، -  ٤٧-٤ ٤ 
يوميلائوا حش غلالهم ق ~ الرسول أبما ~ فاتركهم بعض. فوق بعضه متراكم سحاب مو مالوا: 

يمتعأحد ولا افه، ءل.اب من ميتا تكزهم يممعهم لا اليوم ذلك ق أمواله. من يصعقون فيه ١كي القيامة 
القيامة،يوم عذاب تل الدنيا ق يذومونه عدابآ وغيرهم أشهم ثللموا الذين لهزلأم  olfالعذاب، صهم 
العذاب.ذللث، يعلمون لا أكثرهم ولكي القبر، عياب م الدنيا، ق تلحقهم يمماب وذلك 
ضووايب للث،، وحمظنا منا بمرأى فإثك ربلث،، مماء عف - الرسول ي - واصتر -٩٤- ٤٨

ولربك، يخني فتجخ الليل ومن نوملث،، من تقوم وحنن الصلاة، إل تقوم ح؛ن لربما والتحميد اكسيح 
الرؤية.عن النجوم تغيمج ح؛ن الصح صلاة 
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تلأ>اسناظت وا الفوائد 

•الحق ق دملكبرمم قريش كفار عناد بيان ١" 

أيضا.يعاده لاااوع1ة وهي الرسول. سلية ~ ٢ 
\لآخم0.مل الدنا j الظلم عامة مء تقرير ٣- 

الخنع.وعدم الرب، قماء عل المثل وجوب ٤" 
ولهله له، شريك لا وحده اش إلا إله لا بتحوت النوم من القيام عند السح مشروعية ~ ْ 

الثور.ؤإليه آماتثي، بعدما أحياي الذي فه والحمد قدير، ثيء كل وهوعل محيميت، تجني الحمد 
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الزول:ْكة.

القاصد:

الوحي•وقلع تقرير ١" 

داربوبية•انمودثة توحيي• تقرير ٢" 

البت.ومع تمرير ٣- 

ثسيأسآيجهم

يبمايتلأثظ،ثبممحوىع<"؛٠ هُ ؤوأمحء-إداعوئ 
آوؤعأ ثاب ( S^o?^؟ئذوق< ئ، م ?Q؟ اأجأ'ذويتمذاستوكاأه؟ ءثتث.سدثآي، 

^ج؟آةدبآلأواُمارأئأدق'أهُئوتكةلثاسْء 
اكمwذرت

ناثروما الخق، عن وو محملي التحي حاد ما صوءه، وذهب سقط إذا ،النجم تعال  ٠١٥١مسم ~ ١ ١ ~ ١ 
ملكهإو محمدأ علم اش، من إليه يوم، وحي هو إثإ هوى، عن يتكلم وما الهداية، إمام كان ؤإلمما بعوائه، 
الشمسيبأفق وهو ا-اهقيقية، صورته عل فاستوي حن، وحلمح، ذوقوة القه؛، وهوجبريل الأسباب، مديد 

ذراعضأتم، ~ قوصين قيئ منه هربه ز فكان بالوحي، لتحليغه ه الكث ُن جتديل قرب ثم مطلتها، عند 
مل—٠جحد ما جميل. يواسطة أوحى ما ه محمد إل سبحانه اف فأوحى قوسين، من أقرب، أو — تقريا 

بقره.ماراه ه محمد 

والامساطات:الفوائد 

فه.والخيال ؛_، محال، لا قووإباتما؛،ا لخمد المؤ؛ تقرير ١- 

مل^^٠^٥٣ إعلاما ه ماثلثاجمتؤومامحن ؤ تعال: فوله ل ئريض كفار إل الضمير إضافة ٢— 
وجه.أ؛لح عل فم فهوتبكت شؤونه، بمحاسن وإحاطتهم الشريفة، حاله تفاصيل 
•الهوى اتبيع من أوأقواله أفعاله من ثيء أوصدور القول؛الهء.ى، قوعن الرّول تنزيه ٣" 

ه.الرسول من ١ل٤هأ حبريل اقتراب ثاوْ ~ ٤ 
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قابقكا0 ؤ ه.' عود مبن اض عبد عن مرت؛ن• حقيقته عل المحو لجحل هو الشي رؤية إثبات ~ ٠ 
- a٤٧٦/ اJخاري )صحيح حطح. سمئة له جيييل رأى إله هايات ه ألكثح ما عدءء م«يراآؤأدق?ج؟»اومءإق 

التتهىمحيرة ذكر ي اب ~ الإيعاز ~ مسلم وصحح ٠  ٤٨٥٦برتمم ه آوآدق مٍيتي ثاب ^٠ ١٥ؤ التجم محورة — الشر كتاب 
(.١٧٤٠٠٠ا/حْ\ير 

اكطيم.يفيد ه ماآبجش> ةء1كةإدعدءء ؤ تعال؛ قوله ل الإبهام آ"~ 

عتءندعآلث؛ص.هدثاجآثآوة.إيقمئ. ثلثييءاولق ثثمحيد»ءتايرئ. أؤ 
ألثثآهمءيم  ٥٥٥٢يؤدءاثت< لثدهت؛ى آلبمرنبماثلق مايلغ مابمش بمثىآلنددبم 

بمإسُمحئ.لنيللأ
هإلأمحنناتحى^لأضنس

ها.؟ 5نجمآنتكة من -حآءئم 
المميرت

لقدوممحأ العقليمة؟ اش آيات من يعيته يرام ما عل محقدأ — الشركون أقبما — أفتجادئون — ١ —٨ ١ ٢ 
المحايعة،الماء أعال ق وهي ايتمى، درة ي المشهورة النيؤي مؤجرة عند أحرى مرة جبريل قو محمد رأى 

يطيقلا عظيمة وأمور ذهب، من قراثى درة الشجرة يغشى إذ المتقون، محبا وعد الش الآلي جثة عندها 
ليلة. محئد شاهد لقد ما برؤيته. أمز ما نجاوز ولا قو الط يمز انصرف فا ، ١٢:محيطوا أن الشر 

وغبمرها.والنار ا-اءنة مشاهد من العفليمة ربه آيات من المعربج 

ههقش ١ رسول، فأعطي ت فال، ■ ذمتح من يراثى ت هال، - ه مايخثى ^إد عودفهدت مبن افه عبد عن 
شيئاأمته من باض يشرك لر لمى وعفر البقرة، محورة خواتيم وأعهلي الخمى، الصلوات أعهلي ئلائات 

١(. ٧٣يرقم اض محيرة ذكر و باب الإيعاز، كتاب - ١  ٥٧/ ١ لم م)صحح . - لمقحإت ا- 

اللاتوالعإىومتاةاكالثةعنالألهةالخلاثةامتمدوما: - المثرين معشر يا - أخترونا -٣٢- ١٩
عندكم،فيه هومرغورسا الذي الدثز لكم أتجعلون الشر؟ أولي الخبر، جلب عل القدرة لها هل الأحرى، 
الأساء إلا الأوثان هدْ ما ٠لالة. مة القنس، الأدنى؟ أقبما تظنون التي الأنثى بزعمكم ض وتجعلون 

الفلن،محرد إلا مادتما ز ئعون ما حجة. من با اممه أنزل، ما وآباؤكم، أنتم نميتها ابتدعتم لها، حقيقية 
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كيكقسيم قي لا ؤ، من'و؟جِ نآلاوك أو؟ةئآ'لآت>رة مائتئ للإذ1ني م آؤ 
آلأقمجمث ثبثتؤثآثوة x§؛؛^؛ لايمحمحق آمحن اأو"إق ئثلأمبمصئ لش أس آنيأدف بمد للأيى 

 ^jءنمق، هأمة،عنش أوأ  ١٤٤لؤ -آمن لايني، آلكن وإ0 يقأمنإلأآلفلى ؤران ين م، ئم ?©؟
^^هممثآطدلمةءثي٣بمنظمجيإي-،وثرآعيرشأوأ آذتا دؤأاوؤلأللأآنجوْ 

آنثيأ\قين مهمة •ممحأ يثا آتتمأ قآ آ'لآمحبج،.إ؛ءمبم ؤ< محما ادوب ثا4< يس و؟ أتثدئ 

?©؟همحلإؤءه ثإد
الم\رء

أمرمله كله، اللك سحاته فلله الأصنام، سماعة يهلمع حتى يشتهيه ما كل ان للإئليس — —٦٢ ٤٢ 
لمناطه بإذن إلا أحدأ شفاعتيم >تني لا السح موات الق الكرام ا،للأتكة من وممر والدنيا، الأحرة 

لهم.الثمؤع من عته اثثه يرصؤ، ؤلمى يشاء 
اش!نات هي بقولهم: الأنش سمية الملائكة لبمقون الأحرة بالحياة كدبوا الدين الكفار إن ٣- ٠ - ٢٧

يقوملا الباطل الثلن هذا مثل محإف الفاسدة. الظنون إلا يسعون ما صحبح، دليل من الافتداء ببدا لهم وما 
شهواتإلا يريدوا ول؛ القرآن، عن أعرصوا الذين المثرين هؤلاء — الرسول ي — فتغ الحز، مقام 

ٌلالث،بقى أعلم ص وحده رثك إف العلم• من إليه ثوصلوا الذي العيد الضلال هو ذلك الدنيا. الحياة 
الهداية.ْلريق سلك، بقى أعلم وهووحده العواية، ءلريرأ 

افهعيري أن العباد أمر وعامة السع، والأرصغ( الح موات الق ما مللث، سبحانه وش —٢٣— ١٣ 
عنيبتعدون الذين هم والمحسنون بالخثة، الحسنات ب، اكتمن بجري وأن بالنار، السيئات ارتكب من 

وامعسيحانه إيه يغفرها. اش فاى المغيرة الذنوب! إلا الحدود، عقوبتنها التي ابرائم وعن الذنوب، كيائر 
يرؤوافلا أمهاتكم، بهلون ق أجك أنتم يحنن بملقكم، أن شل منكم بأحوالكم أعلم هو لعباده، المغفرة 

ثوابه.ق وطئ عقابه، حاف بنص أعلم سبحانه هو بالميح، أنفكم 
والأستباطات:الفوائد 

ّفيه وبدمه بعمله ولكن بأمانيه، لايعمر الإنسان — ١ 

القاي:الدفاءة، و للشافع اض يأذن أن الأول: شرطض، بتواز إلا شيئا نحقق لا تزجى شفاعة كل ٢- 
له؛الشفاعة.للمشمع قدرض اف يكون أن 
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شفاعتهم.من توهموه بإ الأوثان لعيدة اطه وبخ ت۴ 
بالأخرة.لا قلب إل م الأمراض أكثر ٤- 
الشبي.العالم وغياب الخهل هونتيجة الأرض ادو المأكثر ٥- 

النساءتفرمحورة ؤيتفلرت نبوي، وهف، ، )١٣الأية ه سا•ملؤأ أمحتمأ افيين تعالت قوله ق — ٦ 
(.٦٥الأية)الأنعام ومحورة (، ١٧٣الأيت)
اض.عيادة الكفار هداة عل الحرص ق ايالغة عن الهي ٧- 

سمزألإثبجإلأ^ميمضصرالمغائرباجمم١ب،الك؛ائر،اسدوّالآة:ءؤ ٨- 

٣[.١ ]اكاء: ^ ذكئتنكمكنثاهكم عنه ه ؤ ت تعال ال قي 
الكافرين.وحزاء الؤمت؛ر، جزاء ثياين عل واكجيه بأمرْ، اعتناء الخزاء لفظ تكرير ~ ٩ 

القس.تزكية عن -النهي ١ ٠ 

.^]،١ح\بثالهمتتقالتم،رك.أؤ 
وآنكر،لإمنيئلأئسمح،مح1منبمتَآؤىوئ.ا'أئ'ؤئ،ول'ؤمحثمحا.ا .؛ صحفامحن( 

?0؟نبما'مح\( وأ0إل، ?©؟ ال؛>آئ-آ'لأؤمح نحزم م ?0؟ سةءتزر،تحمح محآة ?3؟ 
محألأمح.تنمحلدامح.وآة

ضربآلإنإغنروأ'ه
،ر.الف

قليلأوأعملي ذللثخ، عن أعرض ثم ربه، بعبادة أمر مى حالة مج — الرسول أقبا — أفرأيت، —٧٣— ٣٣
هوالحق؟به يقوم ما الصحيحة؛ا0 الرؤية له فيكون الغيب علم أعندْ وعصيانا؟ بخلا امتخ ثم ماله من 

الذيس إبراهمم صحف ول ص، موس عل ايزلة التوراة ق وردمت، الش العفليمة بالأمور تحر م أم 
تعال؟ ٠٥١أوامر ول 

ألاالت١ليةت عشرة السبع الاياُتخ ق الواردة العثليمة الأحبار من فيها الكريمة خ المحقطْ — ٤ —؛ ٣٨
قدمهما وأف حير، من لنشه قدم ما عل إلا الأجر من يثاب لا الأسان وأف غيرها، بن.نسخ نفس توحد 
ربماإل ك.أف وافيا، جزاء أوشر حير ذرة مثقال من عمل ما عف تجانتج ثم أعإله، صحيفة ل يرى محوفخ 
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الدنياق ثاء مى وأبكى والحور، باكرح والاحرة الدنيا ق شاء ثن أصحاك سبحانه وأثه مصرالخلائق، 
ا،لوتى.وبحي الأحياء يميت الذي هووحلم سبحانه واله والعذاب،، بالغم والأحرة 

قداهمة نطفة من والحيوان، الإنسان من والأنثى، الذكر الزوجين حلى سبحانه وأثه —٩٤— ٤٠
شاءمن ومالك، حلمه، من ثاء من هوأغض سبحانه وأثه ممامم، يعد حما الخلي يعيد سبحانه واثه الرحم، 
.— مقيء نجم وهوت ~ الشعري هورب، سحائه وأثه رزقهم، بإ وأرضاهم منهم، 

والأمشاطاته:الفوائد 

قريش.كفار عند أشهر لكوتيا موسى؛ صحف، ذكر تقديم ~ ١ 
أوشرآ.حثرأكان إلابعمله، عامل لاتجازى اله بيان ~ ٢ 

وقضائه.حكمه ق تعال افه تقريرعدالة ٣— 

الألوهية.عل الدالة آياته بض ذواف ٤- 
وحكمته.علمه ق تعال اش قدرة مفناهر ه— 

اللحق.ق ك،ا النطفة، صورة يتثلرت — ٦ 

هيأطق ئمأْللم تنمدإتآمَمامأ مج س،ئداآمحقو'محثأئ ه ؤ 
آلاثلي.منألأد>ّ مثانئ.ًنداؤت إتإو< ^١^ بآي .؛سه\تاش. ^ ٥٦

صي0لمح،ثئاينسئ

الممثرت

تتقفلم المحقور، صائح قوم ثمود وأهللث، ١^^؛؛، هود قوم وهم الأول عادأ دمر سبحانه ٥—وأيه —٤ ٥• 
حاوواالذين من ؤإجراما بطشا أشد هم كانوا إقأم هؤلاء، قبل من القص نحنح قدم وأهللث، أحد، منهم 

العدابؤ.صنوف من فأصابما سافلها، عاليها فجعل القئء، لوط قوم مدائن وأهللن، بعدهم، 
ونحابم؟يشك، عليك اش نعم —مآي هه 

برسلالكدية الأمم أصاب، ما بكم محل أن لكم نذيث قو محقي به حاء الذي القرش هذا - ٠٨٠٦
تعال.اس إلا وندها عل'قئمها يقدر لا السامة، قيام اقترب، ريا، 

ولاسخرية، ْئه وتضحكون له، إنكارأ ينجبون القران هد.ا أفمي السركينت عل اطه يئكر —٢٦— ٥٩
العبادةله.وأحلئوا وطْ، فه فاسجدوا العير؟ من فيه عئا لاهون وأنتم منوعيده، حوفا تبكون 

-٥٦٩ -





القمرسورة 

الرول:مكية.

القاصد:

الخمر.معجزةاممماق تقرير ١— 

تقريرالوحيوالرّالة.٢- 

أقآؤ؛فيآهيبمي 

0منيوأولخوإوإسءحرممستمز?لآ^أأىءك.دطءاية  ٢٤٣٥ؤإن وأدثىآلمعر الساعة ؤاثست 
■©ثئبميي 0نئتت سأمهئلآنًطلخترص 

ظ:زمبمغآذغإدمحءنم٥^١
هعيروأ يدم ٠^١ آلتيتح، قمل ئيرهت-*دأُاإدآخ جإد بمث؟حمق أبمثممحّ 

١ؤر الف

أنْتكة كمار سأله حين للشي. معجزة شمن؛ إل الخمر وانشق الساعة، قيام وقت اقرب ٣" "١ 
الني.وثدبوا دائم، سحر أثه محيزعموا التصديق، ينرصواعن واصحة حجة يرالمشركون وإن ^.؛٦٢^، 

الخيامة.يوم بأهله واغ أوثرمنقر حثي أمرمن لكل، الباطل' من ارشيْلان لهم يين، ما مح-ابوا 
صوو4،وعلا عيناه، احمؤمت< حفته إذا ه اف رسول كان قال: عنها اف لغي اُتح عبد بن جابر عن 
كهائين«،والساعة أنا رابعشت، ويقول: ومشاكم. صبمكم يقول: جيش، مئدر كاثه حش غضه• وامتد 
(.٨٦٧برقم وا-محهدة، الصلاة نحضف باب ا-إءمعان، مماب —  T٠٩٢/ لم م)صحح والوسهرؤ اليابة إصبعيه يان ويقرن 

حكمةالخرآن ماوا عوايتهم. عن لزدعهم كفايه فيه ما العغليمة الأحبار من حاءهم لخد وقسا ٦- -٤ 
عنهم،- الرسول أقبما - فأعرض الكمر؟ عل أصؤ لمن اكحذيرامحت، نفع فاذا غايتها، بالغة عظيمة 

والحساب.مشاهدالخيامة ل الخالوب منه ئوجل عفليم، أمر إل يدعوالملك يوم وانتظرهم 
انتشارهمكأممز قبورهم، من محرجون الهول، شدة من رمتها يستطيعون لا أبصارهم ذليلة — ٧—٨ 
هذاالكمار: ويقول يدعوهم، اليتم، للملك، للاستجابة مرء؛ز، الأفق، ق منتشر حراد حشود وسوقهم 

شديدالهول.يوم 

-٥٧١



القمرسورة 

والأسش1ظت;الفوائد 

— a٤٨٣/البخاري )صحح السرآأ. انشقاق فأراهم اية، يريهم أن مكة أهل مال ١١أة$بم أنس عن ~ ١ 
(.٢٨٠٢برتم مسالم، وصحح ٠  ٤٨٦٧برقم باب)١،؟؛^(، القمر، محررة ~ التفسير كتاب —  ٤٨٤

يدليلالتحم، نم الأيام من يوم ل انشق قد لكن القمر أن وهي' علمية حقيقة إل العالعاء ئوصل ٢" 
منوأكثر الأمتار من مثات عدة ين أتماقها تتراؤح القمر، جم ل وغائرة جدآ حلويلة تمزقات وجود 
لمترات الكيلو من مجثات إل وتمتد مترات، كيلو وخمسة متر الكيلو تصم، بين وأعراضها متر، الكيلو 

المعروفةالعميقة الخفرة أمثلتها ومن مجتر، كيلو الألف، عل قهلرها ويزيد متعرجة. أو مستقيمة حطوط 

وإعادةالقمر، انشقاق آثار من أمحها عل ئئرت فقد هنا ومن (، Mare Orieiitalis)الشرق بحر باسم 
انشقاقصورة ؤسظر: ٥(. ْ-٨٤ ٣٧النجار، رئول سكتور الكرم 1^0 و الماء العلص: الإعجاز )آيات التحامه. 

الملحق.ق القمر 

الصثأوالخراء.عقيدة تقرير ٣" 

ه.له معحزة القمر انشقاق — ٤ 

القيامة.يوم لأهوال بالاستعداد وأمرهم الدنيا، قناء وئرمكج القيامة، بدنويوم لعياله تعال اطه إندار ٥~ 
مهلملث،.فإنه ضه والتحدير ^ى، ٦^ 

•فيهم يوثر لن ذللثا بال العلم عند الكفار دعوة ترك ٧" 

عظام.أهوال من يواجهون وما القيامة، يوم الكفار حال بيان ٨" 
كيلومترآلف من اكثر تقدر الأرض من احان مثغْلي الهاجر اُبمراد مرب إئ العلياءت يقول ~ ٩ 
وعشراتالليون بض تتراؤح بكثافات الأرض سطح من قرية ارتقاعات ابرادالهاحرعل ؤيتراص مرح، 

عندماعجيب تشينه إنه الطياقية. الأسراب يام ومرق الواحد، الرح متر الكيلو ق جرادة اللايئن 
صارمةقيادة نحت، شديد ابراد؛انضباط أسراب وتتحرك الحشر، أرض إل ساقون وهم الناص يتزاحم 

،•١٩٦~١٨٢ص التجارت زغلولط الكرم• القرآن ز الحيوان ت العلمي الإعجاز )آيات المترب. قدمة مق 

٥٧٢ -



القمرّورْ 

ّس"هءمقئئ0;مم'ء
قةم«مءو؟ من ئهل َؤراهثلثييئهآ.ثاثع أسماجرأءنشحمف ثدّم.أمبم آٌ داب 
عثاإ-<ودلرهأهَلكث 

التمرن

يالخون،وامموه نوحآ، عيدنا فكدبوا ١^^؛، نؤح قوم ~ الرسول، اثيا — هوملث، قيل "قدب — ١ ؛ — ٩ 
عليهم.فامرل هؤلاء، مقاومة عن صعم، إق رب يا ت رثه نؤح فدعا بالقتل- وهددوه بغلظة، واتتهروه 

متدفقة،عيونا الأرض وقجرنا الصب، من يكون ْا بأب،لح الْلر ;*طول ياء الأبواب ففتحتا دعاءه، يأجيتا 
معهامن ومي نوحا وحملتا لإهلاكهم، افه قدره الذي الهلوفان فت^قون الأرصى، بمياه الياء مياه فالتمت، 

علعقابا الكدبين وأغرقا وحقظا، منا بئرأى نحرى امثر، بممشدودة حش_، ألواح ذايت، سفينة عل 
كفرهم.

عدابيركان فكيمج بما؟ شظ مئث من فهل للموعظة، الهلوفان قصة جعلتا لقد ومأ ~ ١ "٦ ١ ٠ 
باياي؟شقي ول؛ رسل ثيب لمي وإنذاري 

والأسنمامحيامته:الفوائد 

ا؛قين.الوالرمل الأنياء هوبثرة الرّول لية ت
والعانية.الكفر ق الاستمرار من فريس تحذير ~ ٢ 

لكدبيه.وتثتح لحله، ورغ أله، لنؤح تفخم •تدثأه ^*١^^ قوله ل العفلمة نون إصافة ٣" 
منإمحامم-اليأس بعد قومه ض نمحح دعاء ٤" 
اللحق.ق يا النهمر، الماء صوره ينقلرت ْ~ 

الملحق.ق كيا الأمار، منها المتفجرة العيون صوره ينفلرت ٦" 

الخلوفان.حادثة تقرير ٧- 

- oUr



القمرسورة 

آءثرمممك_همةم؛انهؤ<ئدرنمشؤ.تمغآتاشسإ 

•الم\ر 

به؟يتعظ متعظ من فهل يتدؤر، أن أراد و_ثن والحفظ والتلاوة لكوبر القرآن ثثرنا لثل ونسأ — ١ ٧ 
إثتايج؟ كفر يني وإنذاري عقابي( كان فكيف فاهالكظهم، هودآ نيثها عاد ملة كدبت — ٢ —١ ١٨
منالناس نحطف والتنكيل، بالتعذيب عليهم مستم عصيسح، يوم ز الرد شديدة ربجأ عليهم أرميا 

لهم؟ؤإندارى عذابي( كان( فكيف، أصوله، من الشبع كالنخل فتجعلهم روومهم، عل بمم فترمي ديارهم، 
شقيمئتظ من فهل يبمتم، يتذؤر أن( أراد لتي والخقظ، للتدبروالتلاوة القرآن( ومالقدتثرنا — ٢ ٢ 

به؟

والامماطات:١^١^ 

البليغة.الأمثال من فيه صرب( ما لكثرة به، والاتعاظ القرآن قهم تعال اف تهل — ١ 
والتدكر.للجمظ القرآن(؛ بتهيل الأمة هذه عل اطه فضل - ٢ 

وعبرة•عقلة فيها الهالكة الأقوام فصص من قمة كل ٣— 
بمحال•اف ءذ.اب ولائزد قيء، لا هي تعال اف قوة أمام كانت، مها الإنسان قوة أن بيان — ٤ 
أهلكهم.حتى أيام عادعدة قوم عذاب اسمئ - ه 

عاد.قوم عض قنط من والتعجب التهؤيل ٦- 

- ٥٧؟



القمرسورة 

ئثع.لُليى\لثةثمحئسثمحإآإد\نحيا هثاأوآ١٥^^٤١ ؤ
فارصيمقنك ^ ٥١متحؤأ آلكداث'ا'محيز عإتذلأعداي أو؟ أمث هوكداب سنابو 

عداإ_ات١دوإصاظضاشستأواةكثاك0 ثميومحثرؤ؟ صضه.بجآ؛و 
0نكتمحاامحصمح

الشسءرٍء

YU-YV  - مظناواحدأ ممع كيف عليه: فأنكروا أندرهم، الش صالخآباس ئ1 ب ملة 'قدت
بلسا؟ من بالرسالة واصطفى الوحي عليه أنزل هل وحنون، الخؤ عن صلأل إذآلفي إينا لثرية؟ ال 

التكم؟هوالكداب من الآحرة ل سيعلمون لم: وموبخا مهددآ عليهم اف قرئ دالتكم• الكن-ب هوممر 
الصبروالرم محرمم، عاقة — صالح يا - فاتتفلر لهم، ابتلاء الصخرة من ؤللبوها اضر محرجواكاقة اثنا 
أذاهم.عل 

ولهمللشرب، تحضر يوم للتاقة واكاقة: هومالث، ب؛ن مقوم الماء أد عقليا حبرآ هم وأحم 
الناقة،_p_، وغامر عمرها، عل فخثوْ القوم، أشقهمر منر أحدهم ونادوا فثطزوا للشرب. محضرون يوم 

بصيحةالعذاب عليهم أرملتا اثنا رسولهم؟ تكديب عل ويدري كفرهم، عل قم ءن-ابي كان فكيفج 
الفئث،.ابس كاقن فكانوا واحدة، 
به؟شفل. منرشظ فهل، يتدثر، أن أراد ل-مى والخفقل، والتلاوة للتدبر القرآن يئرنا لقد وما " ٣٢

والامتشاطات:الفوائد 

٠إهلاك ق اش ئغة بيان - ١ 

الثراح.أصول عل لاتفاقهم جيما؛ لهم هوتكذيبا الرمل أحد تكديسم، ~ ٢ 
امل.ق العجلة يتضمن لأيه دون)أنزل( رألقي، يلفظ التمم ٣" 

أجرأقومه.وكان ؤ، مالفبن هوهدار الناقة عمر الذ>ي " ٤ 

والكال.اوئ، ْمدر فإنه به؛ واكدكم القرآن حفظ إل افه ء-ءوة - ٠ 

٥٧٥.



القمرسورة 

تنهيئ1بمتث |ئتءمدتمو. ؤو عي بتتا أ؛1■لإمحشالدي.إآ ألؤ 
ثلتتتاضأفيه عن رثردوْ ؤلئد ةسر اُةأ ئتثتدث_تنا آتدؤمم وئقت ?ج^ حك *ن نجي ّةقإك 

تاءص0محم؛قهةئي0;ه
صي؛/ساآيمئممي

التصجرت

ترميهمرثمحآ عليهم أرملنا إئتا العياب، فاستحقوا افقفتوء لوط نبيهم بإنذار لوط قييلة ثديت مآ~  ٩٠٣٣
ذلكومثل عيهم- عندنا من نعمة الليل، آحر ل جئناهم ~ امرأته دون من - لوط أهل إلا بحجارة 

وقبدللث،. ق فث>،قوا منهم انتقامنا ،؛ ٥٤١١لوط أنذرهم لقد وقب والعمل. بالقول شكر من نجزي الخراء 
عقابي(فذوقوا فآعميثاهم، اللاثكة من بضيوفه القبيحة الفاحشة يفعلوا أن وقاحة بكل مجته طلبوا لقد 

للكفرةمستأصل عذاب ١رصباح ونت حاءهم لقد وقط القه؛. لوط رسول منه حيركم اللي وإنداري 
السديد.ؤإنذارى الشديد عذابي فذوقوا الاحرة، بعذاب منصل 

يتعظمتعظ من فهل ؤيعتبمر، غتذؤ أن أراد لمى والخفظ والتلاوة للتدبر القرآن يثرنا كد وما ~ ٤ • 
به؟

وحجحنئاالباهرة، باياتثا فجحدوا القهخ، موسى بواسطة الإنذار فرعون قوم جاء لقد وثب  ٠٤٢٠٤١

يشاء.مجا عل مقتدر يعالب.،، لا عزيز ندمثر بالعرق فاJمرناهم الظاهرة، 

والأسماطات:الفوائد 

وألوهيته.تعال اف ربوبية تقرير ١— 

رصله.وطاعة وطاعته به، تعال؛الإطن ممه الشاكرين حراء بيان  ٠٢

بجددواأن ه ١م٠١ثإلقؤمليئؤ ؤءذ-ومحأعذاياوندر تعال- قوله ق التكرير فانية ٣" 
واستيقاظا.تنبها يتانفوا وأن واتعاظا، ادكارأ الأول؛ن أنباء مجن نبآ كل اسبع عند 

والاعتبار.للحففل وسهياله القران تيسير  ٠٤

- oS\



القمرسورة 

بجمأ©؟ ذثر ثأتر?©؟آدم( ؤألثاعم موعدهتر ةلأنو\تلأ ?© آلربجت ؤبمبيث 
مد1إلأئطهكّإ

ثمتدْفيآمحفي.ثيىو ؤغو © ثللكب ين يهق وقثد © أثم 
همطفييخلإمح؛ممبنجأ© فيكتي«ومء© 

التفسيرت

الهالكينالسامين الأمم من وأشد حير مل"قئاركم ومئعهم: مكة ممار عل تعال بمكزاض — —٥٤  ٤٣
أمالعقاب؟ من ياللأمة الهولة الكتب ق مسطرة اف عذاب من يراءة لكم أم اف؟ رحة عن المدين 

ويولونا"بمْع هذا سبجرم محمد؟ عل منتصرون وقوتنا، بكئرتنا واثقون جاعة نحن بغرور• يقولون 

بدد•يوم حمل كا الأدبار، 
•النزول محبب — ٠ ٠ ~ ٤ ٦ 

مبمؤثبجم ؤ ت فترلت، المدر. ق جؤ اش رسول يناصمون قريش مثركو جاء ^ ١٥فهم هريرة أبي! عن 

فيءم باب اسر.، ب مم؛ - ٢ • ٤ ٦ / ٤ ميم )صحح ه مدي قء-غكم توأع'إئاَؤو يؤمانس ثتمحمحيم •٠٤!، ءاآلث١مح- 
(.٢٦٥٦برتم بقدر، 

يرتالتف

الا.نيا.عياب من وحرارة أجنا أشي. جهنم يثيران الثاعة وءذ.اب يالعذ.اب, موعدهم الهساعت قيام يوم بل 
وجوههم،عل يثدة العياب ملائكة سحبهم يوم بمم، متعرة ونار الخق، عن يعدشديد ق الكفارياش إل 

سيقيقضاء حلمتاه ا،لخلوهايت، من ء مي كل اثنا جهنم. نار عياب شو0 ذوقوا وتوييخات تقريعا لهم ويقال 
فيكوندهم،■ ة واحي• كلمة نقول أن إلا أردناه إذا للثيء أمننا وما القلم. يه وجرى به، علمنا 

البصر.لح كرعة 

شيءوكل بمم؟ يتعظ متعظ من فهل السائقة، الأمم من الكمر ق أمثالكم  lj_sلقد ومسأ — —٣٠ ٠ ١ 
صحفهم.ز مكتوب أعالهم من وكثي، وصمثد ثل، أو حثي من 

عفليم،مليلث، عند كريم مقام ق القيامة، يوم عدية أمار ذايتج جسامحت، ؤ لفه؛هلاءته التقين إن — ٠ ه — ٥ ٤ 
سبحا^.ثيء كل عل مقتدر 

٥٧٧



القمرمحورة 

والأسشاطات:الفوائال 

ابهاذمزض ولر نزك وقد مكية، آية لأما الموة دلائل من ه عزم٢^٤^^١^ ؤ قوله: - ١ 
القرآن.معجزات من وط؛ الغيب، عن إ-تحار ففيها يعد، 

تألعب ٠لحارية ٧^٠١ بمكة، قق محمد عل أئزل، لقد ت قالت، عتها القه رصي الومتثن أم عائشة عن ٢" 
(.٤٨٧٦يرقم ؛*( القمر)١١محورة الضر— كتاب —  ٨٤٨٦! الخاري )صحيح ه. ؤأتز ألهمتي ؤآلتاعذ معديم لالتأاعخ بؤ 

والقدر.القضاء عقيدة تقرير ٣— 

وقوص.قل الحفوظ اللؤح ق محلوقاته، ق محيره مدر كل اف كب ٤" 
قيء.منها لايترك الكات«ين الكرام كب ق مدونة العباد أع،الي ْ~ 
والترغيب،.الترهيب ليتكافآ الكمرة؛ حال سوء بعدبيان  ٧٣٣حاي حنني بيان ٦" 

٥٧٨ -



ّورةاارحن

٠مدنية ت الترول 

القاصين

تعال.ض توحيدالربوسة عل وابن للإنس الكونية اايواْين إقامة ا~ 

والخاب.اليمث تقرير " ■٢ 

الكثيرة.نعمه عل تعال اض تعظيم ٣" 

آرتحِيآؤتي أق يّ ِبم

آلأةوإِذه ألمتاث تئءممئخ ئألقآ؛ 0 ثأثثثسمح حأ 0 بماي 
'ه'يياؤث*محثيأألمهماز إلمتط وفيعؤأآلؤيئئث آبيهمأي 

نأصداثألآهمهتصنحأقمحن؛محاقهه
يرتالتف

والييان.التلاوة بيير القرآن علتهم وا-بمان، بالإض الرحن اه ٢- - ١ 
والرعيان.القاصد من ه نفق ئا الييان؛ أنولع وعلته تقؤيم، أحن ق الإنسان حلق ~ ٣"، 

متفلم.محاورهماوْسازلهءابحاب ق محريان والقمر والشمس ~ ْ 
العيال.مصالح من له سحرها لما ونحمحع ف، تجد كلها الأرض ق والأشجار الماء ق والنجوم ~ ٦ 
تفللموالئلا والأفعال؛ الأهوال ل العيال العدل؛؛ن ووضع لها، سقفا الأرض فوق رفعها والماء ~ ٩ —٧ 

وزلخم•إذا ا،لتذ.ان ولانقصوا بالعدل، الوزن وأئيموا المتنان، ل ونحسوا 
أوعيةذات والنخل الفاكهة، أنولع فيها الخلمؤ، علميها ليستقر ومهدها؛ بتعلها والأرض ~ ١ "٢ ١ * 

الرائحة.طب نبت، كل وفيها القز، ذوات الحويي، وفيها الثمر، 
والأستياطات:الفوائد 

بالرحمن.سيحانه صث.رها والأخروية الدنيؤية للنعم تعدادأ السورة كانت، لما ~ ١ 
أورحيمعزيز فلأن فيقال: وتعال، شارك الرب غثر عل يطلق، أن بمح لا اش، اسم قثل الرص ٢~ 

أواف.إله لايقال: كيا فلأئرحان، لايقال: ولكن أوحكيم، أوعليم 
-٥٧٩ .



الرحمنّودة 

الدينيةعادة المدار فهو مكانا، وأرفعها شأنا، النعم أعفلم لأيد القرآن؛ بتعليم بدأ اف إن ٣— 
والدنيؤية.

الضمترؤإفهامالآ.محرين.ق عئا ايانوهوالنسر الحيوان، عن الإنسان تعال اف ميز ٤- 
اللحق.ل كإ والقمر، الشص حريان ئنهلط ينظرن — ه 

فيه.البعض لتحريم الوزن، ل العدل، وجوب، ٦"■ 

اللعحق.ل ي ا،ليزان، وصف صورة ينظرت ٧" 

الأته.عل اف شتكر دجوُب، ٨" 

آت؛مافيتثلى 'او^أُ افي ءشنلك١كذمن حأركآلإذسنن رنبما ءالأي أى نؤ 
ت١ثتمآثرثين.رئاي وثيث رب ؤ؟ رذ،ةا ءامح؛ه نأي وأ قام تن مايج ين 

مجقةنمح0بمةبماه ص
صتفياي'م.ئمتللآء

ثبمةةنئاِن©؟ه
•الشأذر 

عليها.اف ؤيشكر بالنعم، مؤ أن للمسالم ؤيتبغي والحن؟ الإنس أبما تححدان حالقكإ نعم بأي " ١٣
ذاُت،النار ف، من ايص دلحالق، كالمحار، يابس طن من آدم البشر أبا تعال افُ حلؤ، ~ ١ "٦ ١ ٤ 

تححدان؟والحي الإنس معشر يا حالؤككا نم بأي يعص، فوق، يعضها الألوان 
معشريا ربكيإ نعم بأي والصيف، الشتاء ل ومعرييها الشمص ثشرني رمن، سبحانه هو ~ ١ '٨ ١ ٧ 

تححدان؟والخن الإنس 

الماءفيصس، يلتقيان، والءذُ_، المالح التجاورين ين المم ماء جعل اد4 سبحانه نعمه ومن —٣٢— ١ ٩ 

معشريا ربكيا نعم بأي مالحا، والاني عذبا العدم—٠ الماء ليبقى حاحزآ ؛ينهيا وجعل المالح، الماء ق العيب 
معشرربجايا نعم بأي بأحجامه، والمرجان اللمولوبأنواعه الحرين ماء من محرج تححدان؟ والحس الإنس 
تححدان؟والخن الإنس 

ro-n - الاس ^ ١لحارية الممن سبحانه وله j رثك،انتم فبأي كاببال،، البحر؛أشرعتها
تححدان؟والحس الإنس معشر يا 

-٠٨.







الرحمنسورة 

غضفلا حاجامم، والأرض موات الق ثن يسأله جق اض أل متقبلمآ إخار ( ٢٩)الأية ق ٦— 
قوالمستمل والحاضر ا،لاصي ل يوم كل فهو سبحانه، صه - التقبل أو الحاصر آو اااصي ل - لأحد 
دثميح•يثعطمحب ليدل، نير شازت 

 ~U ،والضراء.الراء عل وشكرْ تعال اف حد يجوب

حدة،عل الأرض من كل أقطار من اكفاذ عن والإض الخن من كل عجز الحديثة العارف تؤكد ٨- 
وتفالهلحهاالاستواء، خعد عشي ئاليلأ لأتبعاجها الاستدارة؛ تامة ت، ليالأرض لأن حدة؛ عف موات وال

والحرارةالضغعل من كل لارتفاع أقطارها من الأرض اختراق، الإنسان عف ؤيتحيل اشتثن، عند قليلا 
باستمرارتزداد الحرارة درحة أن علميا الثابت، من لأيه البشرية؛ القدرة لاتطيقه مما المركز انحا0 ق باستمرار 

مماسمسضرصلسر،صيجم.ْمكوانحا0 الأرض سطح من 
الحديدذرات نوى ياندملج الدنيا الماء صفحة ق يتحثق النحاس عمر أن علميا الثابت من ~ ٩ 

ومنهاالثقيلة انماصر بدرات زاخرة الدنيا الماء صفحة بجعل وهدا للمائة، الأولية اللتات بعض مع 
أوالإنس من محاولة لكل رائعا عقابا وبمد الماء، صفحة ق فهلراته وثئل منصهر، والنحاس النحاس، 

التجار،,:٠^١، سكمر الكرم ي الأرض العلم والأرض-)آيات السموات أسياد لاخترائ، الخن من 
XT0.rr\_»

3ؤيثافي.'يرنملأئد.ثآي وزدآَةلؤ>مان ^٠ ١٥آلكثاآ ١ذثمت، ^١ ؤ
دؤثدييعهب آلثمِم؛ن تصغ،  ١٥?2ةد.داإن رنو=ظثا ^٠ ١٠نأي أو؟ و؛لآجثا0 لدس ينوء ءن 

؟٢١ةاءمحنو؟محمحث ^٠٠ ١٢٠٠■رذكأ ^٠١؛؛، أوأ محألأمدي ئاومحر 

الشاسءرا*

فبأياثواب، وكالعدن الورد، لون مثل حمراء محكاس الشامت، يوم السإء صدهمت، فإذا  ٠٤٠— ٣٧
والحيالإنس س أحد يسأل، فلا الحلاتق، ثبعث، العمجج اليوم ذللئ، فقي الثقلان؟ أتيا نجحدان لبكا يعثأ 
الإنسأثما نجحدان ربك،ا يعم فثأي واضحة، الوجوم ز العلامات لأف مدنس،؛ أنت، يقال،ت كأن ذنبه، عن 

والخن؟

وأقدامهم،رؤؤسهم مقت-مة من فتخهلفهم بعلامانمم، طه الكدب؛ن اسارس، ملأتكة تعرف —  ٤٥— ٤ ١ 
التيجهنم نار هده تقريعات لم ويقال والخال؟ الإنس اثبما نجحدان ربكا يعم فأي جهئم، نار مح، فتقيفهم 

.٠٨٣ -



الرحنسوره 

نتممأي الخرارة، شديد حار هاء و؛ين الومحدة، جهنم نار بين يمتددون نيا• • ١١١ق المجرمون بما يكدب 
والإنسان؟الخان ابما نحح،دان ربكٍا 

والامتشاطات:الفوائد 

للقيامة.العالي وحراب الكوبير، الانقلاب بيان ~ ١ 

والشقي.السعلأ فينرف تميزهم، علامامت ولحم قيورهم من النامي ييعث ~ ٢ 

معروف؛جعاْ.لأد4 الوقف؛ والحشرإل القبور من الخريج عند دنيه عن الإنسان أل لاي٣" 
١لإذلألوالإUنأنلأهلاJكفروالإجرام.٤- 

ك،ازالملحق.الرأس، من الناصية موح محولة ينظر• ْ~ 
والمعاصي.والظلم وهوالشرك بالإحرام الممديد - ٦ 

رثةتاةكئثافي<دواآآثارااوأ'ئمحتام 0كذتآنأع؟ اثاقثث\متتيء.بمئاناو؟ئآيتالإإلإئك لتن نؤ 
يأكا'و؟نأكاءالإ رئك\ويّباي< ئاقب ?ورذآثتاحمتاي<ّاي<أو؟ئآي 

أنامتو؟َكآخأق و؟نآىتاورجام.اتي قثهرملأحأن لتِبملمثبنإص تين 
ءالأءمحآكت ©؟ آلإصت إلا •بمزآءُآلإص تل ?0؟ قكي.ثاتي ثبمتا ?0ثأيه ثألتت٢ثاق 

•المسهرا 

نعمبأي عظيمتان، جنتان العاصي، وترك أمره ئامتثل العباد، من رثه مقام خاف ؤلتن — —٣٥ ٤ ٦ 
نححدانرمما ينم فبأي الطيبة، الثار من كربمة أغصان ذوا-ا الختان ها-ان الثقلان؟ أيا نمحدان رممط 

منفيها والخاذ؟ الإنى أبما تححدان دبك،ا ينم مأي الحائية، المياه من ءئ-بتان عينان فيها الثقلان؟ أيا 
الثقلان؟أيا تكفران رممط نتم فبأي صمان، الفاكهة أنولع كل 

ذهبمن وجنتان فيها، وما آنيتها فضة من •اجقان ^ ١٥اش. رسول أن ه قيس بن عيداف عن 
ءدن،ا.جنت j وجهه عل الكثر رداء إلا ريم إل ينغلروا أن وبتن القوم وما؛؛ن فيها، وما آنيتها 

بابالإمحازا كتاب ~ لم موصحيح ،  ٤٨٧٨برقم ه دوبماجقئاين باب النمير، كتامحبج — ٤ ٩ ١ ٨/ اليخاري )صحح 
(.١٨•برقم رببمم، الآ-محر، ي الوسمن رقة إناث، 

-٥٨٤ -



الرحمنررة 

ربكإنعم فبأي التناول، يرس، ا-لحتتين وثمر ّميلثإ، دديياج مبطنة فرمحس عل مئيججن —٩٠— ٥٤
غترهم،إل ينظرن لا أزواجهى، عل أبمارص قاصرايتح زوجامحت، ا-بمثات> هذه ل الثقلان؟ أ-ها نححدان 

الزوجاتهؤلاء كأن والخان؟ الإض أثبما نححدان ربما نع، مأي جان، ولا ملهم إنس مربمئ ب أيخاد 
والخان؟الإنس أيبما نححدان ربحا نن، فاي حالهن، ل والرجاز الياقوت الحور 

ننمفبأي الاحرق؟ ق إليه؛الخنة الإحسان إلا الدنيا ق والعمل بالقول أحسن من جراء هل ٦- -١ ٦• 
والخان؟الإنس أبما نححدان ربما 

والأسشاطاُت،:الفواثد 

تعال.اف من ، الخوففضل بيان ١" 

صيحاته.شكرم أجل من الاحرْ؛ ق ااومت؛ن لعباد0 ؤنتمه آلاته ليعضى سبحانه اف ئنداد — ٢ 

•إلاإليهم ينظرن لا لأزواجهن الخغة أمل اء نحب ٣" 
منغيره نحب، ولا فتحبه زوجها، عل ثظزها ئمقر الش _، الدنيا ز النساء أفضل إل الإشارة — ٤ 

الرجال•

بسواء.سواء للأنس، كإ أزولج، ولهم الختة يدخلون ال؛نمح، ابن أن بيان ْ~ 
حرائه.وبيان بالإحسان، الإشادة ٦— 

-٥٨٠ -



—ردأالرحمن

رؤآ؛قا؛؛^ ١٠ظآ أؤ؟ يكذبايب؛؛©؟ نمتها ؛؛؛ ١٠ئأئ اؤ؟ جنثالت دنينا من نؤ 
0؛ءظئءلآنةلثةة30ةمحتاتي توئ 0ائآتي:١'^ صي ةةإ،تي0ابمءتثه 

نبماهءو0وتصثقفي^١٥ ٧٥

أاج^نضقأتمظيىيىآيخفيقةياتي رثةآ تيآيتاأتح -شتُ_وةإ،رتيجك\ي ققتقكحق 
ةلآةيا0ه

التمثر؛

الإنسأثما نجحدان ربما بما نأي منزله، منها أقل جنتان امت؛ن ايا-بمنت؛ن دون ومن —٧٦— ٦٢
باناءقوادتان عينان فيها وابان؟ الإنس أثما نححدان رمجط نتم بأي الخضرة، قاتمة الخثان ماتان والخان؟ 
والخان؟الإنس أثبما نححدان رمجط نتم بأي تنقطعان، لا العيب 
الإنسأثبما نححدان رمجط بمر بأي الرمان، وأشجار النخيل وأشجار الفاكهة أصناف فيهيأ —٨٧—  ٦٨

ابمانححدان رمجط نتثر بأي الوجوه، حسان الأخلاق خيرايت، زوجات الأرح الختان مدم ق والخان؟ 
ابمانجٌدان رمجط بما بأي العفليمة، الخيام ز مصونات الخور من الزوجات هؤلاء والخان؟ الإنس 
والخان؟الإنس أثما تححدان رمجإ بما بأي جان، ولا بلهم إنس مربى ل( أيكار مى والخان؟ الإنس 

تعاظمت،والخان؟ الإنس أيا تحمحدان رمجط بمآ بأي مزخرفة، حفر واتي عل متكئئن 
لعياله.والإكرام والكمجياء العفلمة صاحب ربل—، امم خثرات وتكاثرت 

ميلا،متون عرضها محوفة، لولوة من خيمة الخى ل *إن قوقال،: اف رصول، أن ه قيس بن اف عبد عن 
-الضر محاب - ٤ ٩ ١ A/ اساري )صحح الوبون٠. عليهم يطوف الأخرين، يرون ما أمحل منها زاؤية ل كق 

(.٢٨٣٨برقم ، ٢ ١  ٨٢/ ٤ سها وصمة ا-بمة كاب سلم، وصحٍح ، ٤  ٨٧٩برقم الأيت الرحن، سور؛ 

والأسشاطاُتح:الفواثاد 

الدنيا.نتم من وأجل أعظم الأخرة نعيم أن بيان - ١ 
لقصيهإ.والرمان الذالنخل إفراد — ٢ 

بيتها.ل اك،بمورة الرأة فضل ٣— 

فيها.ييعدون الخنة، يدخلون المالخن الخن أن بيان — ٤ 

-٥٨٦ -



الواتعتسورة 

الزولامت.

القاصد:

القيامة.يوم العباد أحوال ييان ~ ١ 

تعال.ض الربويية توحيد عل والدامن  ١٠٠٢٠^^إقامة ٢" 

د_ياضاؤيي

ره'محتثآ آ/تيى ثثت ^١  ٢٥ياصت هنة ١٠. ٢٥لوةثناَكذبت قش  ٢٥الوا.فنث وصت دا إؤ 
سهغأسمث^جمثاآمح

فا٢٥٠ ٢٥"?٥"مآمحشي،آنئثتأق ?زاؤأمحثبآتقثت آلتتنذ 

عقنامممثن  ٢٥ثمحبمؤيف ثم عث  ٢٥آلآجةر< ئ محيل ''و ينآير؛يذ<يئد "وُ ألجمي جقب 
^٢٥مليك 

التمسير:

لايتجرأالعين، رأى يراما الخلق فكل قات، إذا القيامة من ومشامد بأموال تعال اف يدمقر ٣" "١ 

لأملرافعة اكران، من الممل الدزكاتر ق والطغيان الكفر لأمل حائقة دمي يوقوعها، لإقدب أن أحد 
الختان-س العليا الدرجات j الإي،ان 

غيارأذلائ< سج، ^١،^، تفنينا، الخبال وفتتتج ^، JLmارنحاحا وارمحت، الأرصى، زلزلت، إذا ٦— —٤ 
متتشرآ،
V-U • الرفيعة، الدرجات، ز اليمين فأصحاب، ثلاثة: أصتافآ - العباد أنجا - وكممم - ١ U!أكرم.ماتهم

همالدنيا ق والخيرات، الحغات، إل والسابقون ا حالهم أنعش ما الفل، الدركاتؤ ق الشؤإل وأصحاب، 
كريممقام ق اف، عند القث؛ون هم العالية ايازل أصحاب أولثالث، الاحرة. ق القيم النعيم إل المابقون 
منه محمد أتياع من وهم الاحرين، من وقليل السابقة، الأمم من كثيرة حاعة يدخلها النعيم، وحئات 

لزيدبعضى؛ وحة بعفهم يقابل عليها متكتين باليهت،، منسوجة ثري عف ون محلدالآةمّين، السابقغ، 
والنعيم•الأنس من 

٥٨٧ .



الواقعةسورة 

والأساطات:الفوائد 

•تقريرابثدامحاءفيالآخمْ ١" 

محالة.لا وهوعها للإيدان؛تحقق الواقعة؛ القيامة يوم عن تعال اش عي ٢" 
لأمرما.وتمؤيلأ تقريرألعفلمتها، لأحرين؛ راقعة لأقوام، خافضة بآيبما القيامة وصف ٣— 
وعغقمان.بمعان والعاصي والشرلث. يرفعان، والتقوى الإبجان ٤" 

القيامة.يوم أصناف ثلاثة عل الغاس أ0 بيائ ْ~ 
ومكان.زمان كل ق بق الفضل لهم الطاعات إل السابقون — ٦ 

محامنهيان ذ'كرهم ليردف الفضل؛ ق وأقدمهم الأصناف أّيق كومبمم مع الماشن ذكر تأخم ٧" 
أحوالهم•

يهنهمفوو  ١٣^ُأو^؟لأبميمث تعم تن وس ؤامر أ'و^'يآ •ققمثجآ ؤثدن ؤبمؤئاعبتم 

المميرت

الجالية، لا-يدْ خمر من وكأس وأ؛اريق لخدمتهم؛ائداح الدوام؛ عل غليان عليهم بملوف -٣٢-  ١٧
ولهميشتهونه، الذي اسر ولحم الفصلة، الفاكهة لهم ومتبمون ئزتياولايكرون، من لزومهم تتمثع 

حماله.ق أصدافه ل اللؤلؤاكون كأمثال حنة، عة واسعيون ذوات روحات 

يسمعونلا الدنيا، الخياة ق حير من هئ.موا مرما لهم، حزاء العفليمة النعم اسحقوامدْ — ٢ —٦ ٢ ٤ 
بينهم.في،ا واللام الهلثب، القول إلا لايمعون إذ يسمعون، ئ إثم ولايلحقهم الباطل، الكلام لحنة اق 

والأسشاطاُت،:الفوائد 

الأحرة.الدار أحوال ؛ن>كر والحناء، البعث تمرير — ١ 
افلمة.الأمم ساتر من يكونون الماشن ساوأن ٢— 
الحرمة.الدنيا حمر عل ابنة حمر محل بيان ٣- 

التغير.عن - والأ؛ءا الأصفى لأيه الكنوز؛ باللؤلؤ بالخثة الع؛ر.ا الحور تعال اش تشجيه " "٤ 
١الحنة أهل صفات من اللام إفشاء — ه 

-٥٨٨ -



الواقعةّورة 

مر ؤ

©لآضص0لآحاص0صأص0ه
•المؤر 

نحتفهم العظيم• دجزاءمم الكريم، ومقامهم اليمتن، أصحاب بحانه اف ذكر نم ٤" "* ٢٧
دائم،واسع وظل بعمى، فوق بعضه متراكب وموز بالث،ار، مثقل ب، شوك لا ~ النبق ~ الدر أشجار 

حلفاإثنا وثيرة. عالية وفرش عنهم، تمغ لا الدانية الداتمة الكثيرة الفاكهة وأصاف جارية، عذبة ومياه 
أحد،ينئهى لر أبكارا وجعلناص وخمالهن ءلهارءءن، ل الدنيا حلمة عن متميزة حلمئ الخق أهل اء ن

جاعةوهم اليمقن، آصحاب ٢؟ لبستمخ أنشأناهن، الكاملات، الشابات صنر ل لأزواجهن، مثحيايت، 
الأمة. oSaمن كثيرة وحاعة ا؛مين، اامن كثيرة 

يقطعها,لا عام مئة ظلها ز الراكب ثر يشجرة الختة ز *إى ت قوقال ألم، يه بجائر ه هريرة أبي( عن 
.٤٨٨١٣^،١^.، ارواس، سور؛ - التفسير كاب -  A٤٩٥/البخاري )صحح وهلمحاووهمه،ا. ؤ >!وثتمئ ان وافرووا 
•ظلها ي ١^١^—، ثر يشجرة الخفة ي إن باب وأهلها، نعيمها وصثة الخة كاب — ٢ ١ ٧ ٥ / ٤ لم موصحح 

والأساطات:الفوائد 

نإكراماشوإساسءلانيتناك(نلإ١— 

ا-بمتة.ق لهم اش أعد وما اليمين، أصحاب شؤون تفصيل ٢~ 
وعلوالشأن.عادة المن مالهم لتعظيم ارتعج._،؛ أملوب استخدام ٣— 

عروبا.حوراء محناء شابة نمير ابنة دحلث، إذا الدنيا ق العجوز — ٤ 

ن.الق اؤيات متلأزواجهن، متنحسات أبكارخ أمن الخور صفاهمت، من ~ ٥ 

٥٨٩



الواقةصورة 

وظفيمحمحم.الأ،رههم.١؛©؟ في©فيصببج-م يت ؤ
محبم©قي/صءآمحآص١^ 

0دمحسس0مإقمثآمح ^،سالآاصزن 
أ©ثابجئةاآئحن؛؛©©َلآمحينئييمحر رولم،غلإ'إتآ ثمحء مح( مقنن 

أأ©ه
اكفر!

ظلوق الحرارة، شديد وماء النار، من حارة يج ق حالهم! أنص ما الشإل وأصحاب — —٨٤ ٤ ١ 
باكهواتمترين الدنيا ق كانوا إمم الئفلر. حن ولا مرج، بارد لا السواد، شديد لحان من حانق 

وآبائناتحن ئبمئ هل ويقولوزت العث، ينكرون وكانوا باق، شركهم عل يصرون وكانوا مماات٠، ٠iوا
متقنته؟وعفياما ترابا صرنا وقد الأوانل، وأجدادنا 

الحسابليوم واللاحقينثحشرون متهم المسابقين جيعا الخلائق إن الرمحولي: ي لهم تمل — ٥ ٠ —  ٤٩
معلوم.بوتمتذ تعال افه حدده الذي 
شجرةمن حما لاكلون — ياليعث، المكديون الهدى، عن الصالون اتيا — إثكم البعث ويعد — ٠ —٦ ٠ ١ 

شديدماء الهلعام ذللث، عل تشربون ثم بهلوثكم، منها فإكون يْلا3،، لا الذي الطعم ذامت، الحبيثة الرهوم 
يومالطعام محوء من لهم أعد هوما العدامحث، هدا لاش. a٠الالإبل كشرب بكثرة، منه فشاربون الغليان، 
القيامة.

والأسماطات:القوايد 

الأرض•وجه عل وجد كافر كل فيهم يدخل الشايا أصحاب ١- 
وقظاعتها.قولها وبيان الشمال، أصحاب أحوال تفصيل ٢— 
وا*بحيم.العياب ذللثا الشمال أصحاب -ما استحق التي الأسباب توضب^ ٣— 

صاحبه.فيهلك الشرعية، التكاليف ترك إل يقود فإيه الدنيا؛ الحياة هده ل يالترف التعديد — ٤ 

الوخيمة.عاقبته وبيان الترف، دم ٠" 

والوصف-العرصن من عليه مزيد لا ؛ما والحراء اليمثا عقيدة تقرير ٦"" 

.٥٩٠



الوامحعةصورة 

محصءآممحاهمنيق0محمم
محق0:زصضة0أوصهممحثمق0
صمحةJصوثهس^ةتهم
^ه0ققصمحصبي0ء

أنيِرظقآٍبميِ.ه
اكءسسء\رت

أ-محرووابالبعث، ميمون فهلا الماس، أبما حاشاكم - والقدرة العقلة س لما بجا - نحن ٦- -١ ٥٧
نحنبقدرتنا نحن أم بشرأسويا، التي هدا نحلقون آآنتم الماء؛ أرحام ق الي من تقذفونه عئآ 

ضأؤلهمع يكونون غتدكم، قوما وتجدل، يدمركم، أن عل ؛عاجزين نحن دما بالون، عليكم قضتنا 
لاتعلموما.حلقة ق القيامة يوم نعيدكم أن بعاحزين ولما منكم، 
عل ٠٥١قدرة ممدؤرون فهلا شيئا، تكونوا ول؛ الأول المشاة أنشأكم اقه أ0 عرقتم لقد وقسا " ٦٢

أحرى.منة  ٣٥١٠٧١
نحنأم الأرض ق سنابله ستون  ٠٠٧١١الأرض، ق بذرونه الذي المذد عن أحثددف "" "٦٣٧٦

علتتفجعون فأصبحتم طعام، ل به ينتي لا متكئرآ هثيا الزيع هذا •بعلنا لونثاء ذلك؛؟ عف القادرون 
الرزق،•محرومون نحن بل ثتدبون، لخاسرون إئتا بقولكم؛ أنفسكم ويلومون الريع، أصاب ما 

الترلوننحن أم الممحاي—، من أنرلمموْ الل.ين أأتتم عيبا، تشربونه الذي اتاء عن أحروق ٧" * " ٦٨
عليكم.ا-لجليلة نعيه عل والفعل يالقول، ربكم تشكرون فهلا حدأ، مالحا بعلناْ لونشاء بقدرتنا؟ له 

الخالقوننحن أم شجرها حلمتم الذين  ٠٠٧١١الشجر، من ئوقدوما اش المار عن حروف أ ١
للمسافرين.منفعة وجعلماما جهنم، بتار تدكثرآلكم الدنيا نار جعلنا نحن لها؟ 

الكري«ا.فمله عف وبحمده العقليءا ربلث، اسم ؛4"^ ~ الرسول أقبما ~ متجح " ٤٧ 
والأ>سياءلات>:الفوائد 

١وحده تحال اض بيد الاجال أن بيان " ١ 

عقلا.وإمكانه البعث، صحة عف والر١من الأدلة إقامة ٢~ 
.٠٩'



الواقعتمحورة 

الإعادة.وهي الأحرى، النشأة عل قادر الأول، النشأة عل القادر أل بيان ٣— 
لآماكه.ولوشاء لعياله، الزيع يإنبايت، اف امتنان ~ ٤ 
يه.اشوطة القاصد نخإ الشرب لأن وذس ْداءعه، ئعدد ْع يالشرب اناء تعال افه حص — ْ 

ؤإتعاهه.إفضاله عل تعال شكراض وجوب ٦" 

جهنم.بنار ئوؤ فهي النار، حمح، بى حكمتم افه يكر ٧" 
والشريلثإ.المّثا من وكياله، بجلاله يليق لا عئا وتتز؛هه افه بيح توجوب ٨— 

®اجعلوهااش.ت رسول قال ه ئئآشِرتكآمميي نزلت،تؤ لما هال; ه، عامر بن عقية عن ~ ٩ 
زسجودي.))اجعلوئ قال: ١[ تألأض: ؤث1جآتثنهيءه نزلت: فلما كوءكم« رى 

يحان ابن وأحرجه ومجوده، ركوعه ي الرحل مايقول، بابط الصلاة، كتاب، —  ٩٨٦ يرمم  ٠٢٣ / ١ نن الآيوداود، )أخرجه 
(.٤٧٧/ y )المتدرك الذهي ووافقه الخاكم وصعححه (، ١٨٩٨برتم  ٥٢٢ ْ/ )الإحسان صحيحه 

ف،.؟ لمتءا0َلإ؟م عظيئّو؟ه5 عئ0 ؤ حث ؤ؟ \ظي آئيي ؤ" نؤ 
أنميب ثي -آ^-١ ُأ©؟ آتثؤثق رن بن ثنيي و؟ آلثثهثؤن إلا لادثقثُ ؤأر تكون كشط 

ةبموُأووأمآإن'كاثوكتثع محمحمان همئح ينآهرإا!ث'وأ" ةثاإ0كاث 
مم.ابجةثمحمح.إنش،آص؛.مأنوإنما0 

حآسمرره،آّرو؟هغي لو ٥^١ 
Un-Uo - ،_الزول:س

الناسمن ررأصبح M: الغي فقال ه، الغي عهد عف الناس مطز هال: ^،١ اممه رصي عباس ابن عن 
هذهفتزلث، قال: وكدا،<، كذا ئؤء صدق لقد بعضهم: وهال افه، رخمة مده قالوا: كافر، ومنهم شاكر 
ه-وهسالوف ؤ بغ: حش ه الأية: 

برقم'مما(•٨، ٤ / ١ مطرنايالتوء، تال! كفرمن ييان باب الإيان، كتاب لم، م)صحح 

التمسيرت

مدلوله.ق القدر عفليم — لوتعلمون — القسم ا هل. ؤان ومهثالمها، الجوم بمنازل ^rl،jT مشا 
.٠٩٢



الواقةمحورة 

لالدانين، ل والنافع الخدر عظم وإنه فيه، شك لا حق الخران هذا إف ت عليه والشم ٨— * — ٧٧
اللأتكه،من التطهرون إلا الخرإن يئس لا الحموظ، اللهمح ي مصون والتغيير، الياطل من محفوظ كتاب 

منمثرل القرآن وهدا أوالسل، الوضوء الدن ق وطهارة بالإيمان، اكلم.، ق طهارة عل هم الدين ومجن 
هو.الآمين تييه عل العال؛ن رب اف 

النزول!سسيج —٧٨— ١٨ 

تطروما الأنواء، يعض ه ثبمتئرق ؤ يقرأ: كان أنه صها اش رصي هماس ابن عن 
ه.رٍد3ؤأأقؤأ0كنبجث وهسلنن ؤ اش؛ فأنزل وكذا. كذا بنوء مطرنا كافرأيقولون؛ بعضهم أصح إلا قوم 

(.٦٥٨/ الصحح النفير عباس. ابن عن صحح ند يالنذر ابن )احرجه أ.ه. 

الشمحمحرّ.

افلتعم شكركم وتحطون مكددون؟ا أنتم القران بمدا هل لم؛ موبخا الكمار عل تعاد افه يتكر 
سكراتمعا-بمن عند الخلقوم الرؤح بلعت إذا فهلا النعم، بله ئتقدبون ائكم ~ القران هدا ومنها ّ عليكم 
فهلترومحم، لا ولكنحم وملائكتا، بشغا منكم إليه أقرب لنحن إليه، تنظرون حضور وأنتم الوت، 

قصادقين كتتم إن حسده؟ إل اشت هدا ريح تردوا أن أعمالكم ، ٠٣محامحبين عثر كتتم إن تستهليعون 
والخساب.البعث إنكاركم 

بحنةكريم وررق راحة اتثه عند فله الملأ، بالدرجات السابقين من الين كان إن فأما 
■النعم 

احرجيقالوا: صالحا، الرجل كان فإذا اللائكة، تحضره ءاليت قوقال: الخم، م، ه، هريرة أبي( عن 
ُاجه•،ابن )احرجه ورمحان®• بريح وأببرتما حميدة، احرٌحم، الطيسيا، الخد ل كانت، الملية، التنس أيتها 

الزجاجةمات،)مصجاح رجال4 صحح إضاد سا اليوصري; قال له، والاتعداد اجلوت ذكر باب الرهد،إ —  ٤٢٦٢برتم سنن ال

 /U (.٤٠— ٣٧/ ١ ءتاورك )ا،ل١^٠٠^ ووائقه وصححه الخاكم وأخرجه (، ٢٤٢٠/ ماجه ابن الأياي)صحح وصححه ٣(، ٤ ٩

شؤ،كل ومن العذاب، من لك( سلام له: فيقال اليم؛ن أصحاب من الثت، كان إن وأما — ٩١•٩— 
اليمين.أصحاب من لأيك 

غايةق شراب له فقدم الهدى، عن والضالن والمث، بافه الكدب؛؛ن س الين كان إن وأقا ٩- 
جهنم.بمار وهومهلل الحرارة، 
العفليم،ريك( ام يذ'كر فتح اليقين، الخبر لهو — افه رسول يا — ناه يثن الذي هذا إن —٦٩— ٩٥

الكرم.فضله عل وبحمده 

.٥٩٣ -



الواتممتسورة 

ا-فثةإالنفس أيتها اخرجي قال: الوء الرجل كان *•••وإذا )<؛ ١٥ه الشي عن ه هريرة أي عن 
يقاليزال فلا أزواج، غلكه من وآخر وعثاق، بحمم وأبشرى ذميمة، اخرجي الخبيثه، الجد ق كانت 

ذمباب الذمي، - ٤ ٢  ٦٢برتم المس ماجع، ابن )احرجع . لها(( بمع فلا الماء، إل  ١٦٠يمج نم "ُُرج' حض ذلك لها 
ابن)صحح ^،^ ١١١وصحح* (، ٩٣٤ / Y الزجاجة ثقات،)مصاح رجاله صحح إساد مذا ايومري: قال والاصتعدادله، ا،لهمت 
٤(■• — ١٣٧/ الذمم)المتيرك وأحرجهالخاكمومح،حهوواتمه (، ٠٤٢ ؟/ ماجه 

والأسساهلات،تالفوائد 

•تعال الد عند من منزل الكريم القرآن وأن ايحمدية، الشوة ؤإئيات الإلهي، الوحي تقرير — ١ 
•تعال بربه إلا يمم لا انمد وأن نحلوقاته، من ثاء م؛يا يقتعال اف أن بيان ~ ٢ 
طهارة,دون مه ومنع الكريم، القران صيانة وجوب — ٣ 

دالب"يل•التحريف عن وصتانته جهفله، تعالئول اش وأن القرآن، قدر عثليم — ٤ 
تعال.اف قدرة أمام الناس كل عجز بيان ~ ْ 

•ا،لويت، عند الناس أحوال بيان ٦— 

أومعيبة.منثئه إما البدن: مفارقة بعد الرؤح أن عل دلالة الايات ق ٧- 
١فضل بيان — ٨  اليمين.أصحاب عل شن  ١١

النار.ق الكفار أرواح وثمر الختة، الؤمت؛ن أرواح ثمر ٩~ 
تعال.فه واكزيه اكبيح وجوب -تآكيد ٠١ 

-٥٩٤ -



الخديدّورة 

مدنية.ت النزول 

القاصد:

الكونية.والدلائل تعال لذ الربوبية توحيد تقويو ا~ 

الدنيا.وحقارة الآحرة، عظمة *٨٧ القارتة ٢" 

٥٩٥



الخديدصورة 

بمسح

هم\كىءا\صؤ؛ته ؤ
ؤماثثئ•٢٤^؛^ وم1يرث يم ىشآٍيابجثاؤعفيامحفي<ومابمج ستؤ ؤ، وأ*لأمح 

?Q"ؤ^أي*ئئ وأ'شئعئش ضننت وأستاتالإ0صير''٥' م ليا 
"؛©؟ه

الضر:

 ١~ ~x السبعالسموات ق االخلوةات جيع إذ ّنطاته: وسعة ةدرت4، عفلمة عن تعال افه بمبر
قالّذير سبحاته وص وئئدئه، به يليق لا عئا ئثزهه لريا، والتحميد يالتسيح تلهج الح والأرضن 

بقدرتهبحي فيه،ا، يتصرف السح، والأزضن السح موات الملك له ءنلوقاته، تدبير ق الحكيم ملكوته، 
الأشياء.من ٌّيء لايعجرْ قدير، ثيء كل عل وص يشاء، كيم، الأحياء ويميت اطلوثى، 
فوقهليس الذي والفلاهم قيء، بعده ليس الذي والأحر ثيء، قبله ليس الذي الأول، سبحانه ص ٣— 

عيأ.أحاط الأشياء من ثيء وهوكل ثيء، دونه ليس الذي والباطن قيء، 
استواء~ استوي ثم أيام، ستة ق المح والأرصتن المح الموات خلق أبيع الذي سبحانه هو — ٤ 
منالأرصن ق يدخل ما وحده يعلم وأعلاها، الخلوئات أعفلم هو الذي عرشه عل ~ يعثلمته يليق 

بركاتمن المإء من يترل ما وحده ؤيعلم والثمرات، النيات من منها تمج وما وغلوقات، خيرات 
بعلمه" "العيال أئبما — معكم سيحانه وهو الأعءاد،، وثمرات اللائكة حشود من قيها يصعد وما وعقويات، 

شر.أو جم همن تعملون مجا بكل يصير سبحانه وهو كثتم، أينعا وعنايته وقدرته 
معهم.وعلئه العرش، عل ص قال،: ه ؤزئزذ؛ؤآتيظتإ قوله: ي صها اف رصي عباس ابن عن 
حن(.ومْ ثقات ورجائه ، ٤ —٦٩ ٤  ٩٥م/ الفتاوى )محميع 

ومحاسبتها.أمورالخلوقات، مميرّ سبحانه وإليه السع، والأرضن السع موات الملكوت له ٥— 
مننقمى ما ويدخل النهار، ساعات قننيد النهار، ساعات ق الليل ساعات من نقمى ما يدخل ٦— 

صدورق والخفايا باليات عليم سبحانه وص الليل، ساعات فتزيد الليل، ساعات ق الهار ساعات 
اداس.
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ا-لحاوياومحورة 

أو؟^؛؛؛ءانؤأتتؤوآسوألمٌرؤيرث ١٥^^^ِسثثلمثذثس ا.متوأإآش ءؤ 
سهوهم:ؤد

نجم
دنتمقأعظم منؤيأكتجوبملأقك< ي-تؤمىأنمى وآمحإرءد(لأمزى يسسنأشوإؤسرقآوثو؛تي 

٠٠?تن\قتيأسز\ينبمو 
وأبميحدلإيت؛-م بمحث ميمم تثق دآلثدءثي« آلثقمنثن رى أأو؟بجم لثرَلإٍبم لدر ثصنممهء حثي متتا 

^مممزؤإصشت،

ياطنثُفهآلرحة^دث،سمدشمحاب آقئا^شمنمعألأٌنزأ ؛ ٢٠١٠ولي;بمثن 
ثآنممئنوربمتم آمذم تنتن زىهثْءمنكمماث 

ءِئنمحآفيحا
هوئر<آتصؤأو؟ 

■الفسمرو 

بالإنفاقويأمرهم بالرسالة، وبرصوله بالوحدانية، له ومروا به، يصدقوا أن عيادْ تعال افه يأمر ٧" 
بالثوابالأوامر هذه ق له ائستجييين ووعد فيها، المزق ق سبحاته له حلفاء حعلهم اكي أموائم من 

الخثة.ق القيم والنعيم الخفليم 
هووها ياض، الإي،ان رك ق لكم عدر وأي ت لايستجيب مى عل بإنكاره الأحكام هذه ٨— 

مصدقينكتتم إن ذلك، عل باليم؛ن المومكد العهد عليكم اش أحذ وقد بربكم، للإي،ان يدعوكم الرسول. 
ياش؟

منالعظمة، والعجزات الكريم القرآن من مفصلات آيات ه محئد عل يمزل الذي هوسبعحانه - ٩ 
الرحمة.واسع الرأفة، شديد بكم افه وإ0 الهداية. نور إل الثواية ظيات من عنرجكم أن أحل 

هصثدماوالأرض موات الز الأموال وحمح افه، دين نصرة ل الإنفاق من يمتعكم ثيء وأي " ١٠
مكة،فتح مل ه اممه رسول ْع الأعداء وقاتل ماله، أنفق من والثواب الفضل ق يستوي لا تحال؟ اممه إل 
الدينمن افه عند درجة أعظم العالية الدرجات أصحاب أولتك مكة. فع بحد وقاتل ماله أنفق مى ْع 

•منه قيء عليه عنفي لا حأيّ، تعملون ما بكل واف ١ ابق اف وعده وكلأالفريقين الفتح، يعد وقاتلوا أنفقوا 
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ولهالثواب، له يضاعف، افه سيل ز ينفق ثى إل افت دين نمرة ق الإنفاق عل تعاق افّ قئص —  ١١

•التعيم جثة ؤ، كريم جزاء 
أمامهمنورهم يمتن الظل،اُت، تاللث، ز واقلومتات ياض الومشن — الرسول اتيا — ترى القيامة يوم ~ ١ ٢ 

اريوتون rjis ٠١٥١فقتل مسعود ابن عن صح وقد الصالحة. أءٍائم قيئ عل ~ حقيقي نور ومو ~ وحولهم 
وثقدمرة، يطفئ إبمامه، عف نونه من نورأ وأدناهم الخبل، مثل نوره مى منهم أمالهم: قدر عف نورهم 

يعرفهمبأثه ه الٌمح، صئخ وقد (. ٤٧٨آ/التدرك الذمي وداص وصححه حض ند ب— الخاكم )أحرجع أحرىٌ• 
منيستملكم ما خمع ق المقلمة بشارتكم قم' ويقال (. ٤٧٨آ/ايسدرك )ينظر أيديهم. بؤن يعي بنورهم 

الفلاحمو الكريم المقام ذلك، بآ. أ؛المها ماكث؛ن الأيهار أشجارها نحت، من نحري اتين( بيحول الزمان( 
العثليم.

متهمويطلبون( يادوتهم إذ القيامة يوم ظاليات ق النور ذلك الإي،ان( أهل من النفاق أهل ؤيلمتص —  ١٣
المؤمنين(ين هضرب احر. نورأ فاطلبوا الدنيا إل ارجعوا علميهم؛استهزاء: ود النور، ذلك، من يثرأ سيئا 

قيهالمنافقين( جهة من وظاهره الخنان(، نعيم من الرحمة فيه ١^٠،:؛^( جهة من؛ ؛اطن،، باب، له بحاجر والمنافقين( 
النيران(.جحيم 

كنتمبق المؤمنون: علميهم فثري الإسلام؟ سعائر نقيم الدنيا ق معكم نكن م المنافقون: يصح " ١٤
الباطلة،يالآمازٍ( وانخدعتم الدينر أمور ؤ( وشككتم بالنفاق، أنفكم دئرثم ولكنحم ر، ١لفل١Aؤ( معنا 

والمعاصي.الكفر لكم بتزيينه الشيهتان وحاJءكم الٌدت،، جاءكم حم، ؛الومئح، المائي، نح أن وتمئتم 
جيعآمصثركم الكمار، من، ولا عوض، ~ المنافقون اثها — منكم يفثل، لا العصيب، اليوم هذا فمي ~ ١ ْ 

الارّوالمتقث الرمح ومض مستقركم، هي، جهنم نار 
والامتتياطايتته:الفوائد 

وشتكره.وطاعته محبته بتلمزم ئ ورحمته؛عباده، ورأفته افه لطم، بيان ١— 
والعافية.اليسر j، منه أفضل والحرب الشدائد ؤ، الإنفاق — ٢ 

ا؛و،لأللالفضل وأي انمحابة، مرام، بيان ٣— 

ولامن، بلا قلبه من، بآ محتافه سل، j( المنفمح، أجر عظ، عن، متقثلأ إخبار ١( ١ - الأية)٧ ق ~ ٤ 
والثواب.الأجر له يضاعف، ّافه قاف أذمح(، 

بايايهم'قسهم وإءهل١ؤهم لهم، الملائكة يهم، الحنة دخول مل الإي،ان لأهل، السعادة بشائر من، ٠- 
الحنة.إل الصراط علي و؛أي،ائبمم، أيديهم يح، يم، عال نور ومعلؤع 
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الخديدّورة 

و١محهممحثثثزةgم
يضنعسهبماحثثى وأمبمو(آكث ١^^^٥٥٤إن ?و؟ سؤن دتئم ؤثت  ٢٣»يثا]
ثهربمدرغم ؤأتشيدآء ؤكش ورثلي^ ءاثتؤأأش اأ©أ'وآكتي وثهترلجرمي لهتّ 

ص1ثاآمحجقو

ٌدثثآمحي وحنق ثغفزؤتن و؟ساموأإك متتعآلمثءئٍ- 
ؤ(تنيست يوتيم ثئّزآش دنللث ^امؤأ 

لمحلاأح دسار عل،آش د'إلغت دمأتأإف أن مز من يكتس ؤ، إلا آشم محلافآ 
٢^؛>£قمم.١ محث\في نحقَةو ءاثظًتظم يثآ ئمنيمأ ؤ/؟" ثاقم تا عق ئآتنأ 

التضثرا

ولاالكريم، القرآن وماع العظيم، اف ذر عظي الوتن قلوب ثرى فيه الذي الوقت تحن ألر - ١ ٦ 
ميلواأنيياتهم، وين بيتهم الذي الزماذ عليهم ءلال، الدين والتماري كاليهود القلوب هوة ق يكونون 

اف؟أمر محالفون وممرمنهم اش، كلام 
بذروئْلتين تحيا، القلوب قكذلك بالهلر، الميتة الأرصى بحي تّاف افُ أة العباد~ أقبما ~ اعلموا — ١ ٧ 

الحكيم.والقرآن العثليم اف 
افّ،دين نصرة سل ي وأنفقوا تعال، افه وجه ابتغاء الفقراء عل بآموالهم وصد.ةوا الدين إن ~ ١ ٨ 

النعيم.جنات ولهم الكريم، الأجر لهم ماعف، 
المنازلأصحاب هؤلاء الة، دالر|ولرمحله ؛الوحد.انية، له وأقروا تعال، باش صدقوا والل.ين " ١٩
يومالعظيم نورهم ُيؤئون الكريم، ثوابمم لهم الشهداء، ومرسة المديقن مرتة بلغوا الذين هم العالية 

نادملازمون اش رحمة عن البمداء أولئك والثاسة، المموعق باياتنا كدبوا والدين والكمار القيامة، 

الجحيم•



الحديدسورة 

قونية للقلوب، ولو يالأيدان، لعب إلا هي ْا الدنيا الحياة هذه أل — العباد اتبما — اعلموا — ٢٠
أصابغزير مطر شٍه مثلها يكثرما، ومياهاة والأنساب، والأولاد بالأموال وافتخار والراكب، اللابس 

جفافه،يعد يتكثر ثم مصمئأ، فتراه خضرته بعد ثبفئ ثم الطر، عن الناشئ نباته ١^^١٤ فأعجب، أرصا 
ورضوانالله من ومغفرة للكافرين، باكران ثديي عياب الاحرة ق والحناء الرياح. دطيرّه هتاتا فمبح 

الأحرة.وترك بما رصي لمي له لاحقيقة وهوغرور الدنياإلامتاعا، الحياة وليت، للموتن، 
ومرصاةالتصؤح التوبة من الغمرة أسباب إل الدنيا ميدان ق — العباد أثبا — السبق ق سارعوا — ٢١

بافهللممدمن أعدمحت، والأرض، ،اء الكعرض عزصها عثليمة، جنة إل الدنيا ق ومحابقوا اش؛هيامته، 

المضلصاحب، واض عباده، من يشاء من يرزقه افه فضل الختان ق الكريم القام ذللتا وبرسوله تعال 

ءلأ٠لالإwتالطم 
مقدرةأمور منها، العباد مي_، وما مماب، من الأرض ق ٠^ ما أف عباده تعال افه يطنقى — ٢ ٤ — ٢ ٢ 

لكيلاهش، اف عل الإئبامت، من العثليم الأمر ذللت، إف الناس. عنلق أن قبل من الحفوظ اللهمح ق ومكتوبة 
الوافه الدنيا.  ٤٣من رزقكم ما ؛__، يملر؛ مٍح تفرحوا ولكيلا الدنيا، نعيم من فاتكم ما عل نحزنوا 

قالإنفاق عن يبخلون؛أموالهم الدين هم التكيرّون هؤلاء الخثر. من اطه أعطاه بإ معجب، متكم كل •محب، 
علالحموي حلقه، عن هوالغش اطه فاى الإنفاق عن يعرض ومي المخل، ق الناس ويرهمون اف، بيل 

حال-كل 

والأستتيامحنامحتجIالفوائد 

ؤألمهموك;نالأية بمده اطه عابتا أن وين إسلامحنا كان؛ن  ١٠قادت أنه ه عود مابن عن صح ~ ١ 
إيآلم ؤ ت تعال قوله ل ياب الضر، لم، م)صحح سشن. أربع إلا الأية، ه اقه ليبمكم قلربمم تحيع منرأأن ١ ٠ 

٣(،٠  ٢٧برتم  ٤١٦]الحديدت *ان-دادضحضي(ممبمهمآشه 
وط١ب.ممال س لديه وما نعيم، من عنده وما اطه، ذكر ونيان الغفلة س التحدير — ٢ 

القلوب.قوة ق الكتاب أهل ئىة عن اكهي ٣- 
اطه.عند أجرها وعثلم الصدقة، فضل تأكيد ٤" 

الأيتن•j( علتهم قدمهم يلهيا الشهداء؛ س مرتة أعل الصدمن مرتبة - ٠ 
الدنيا.بالحياة الاغترار س التحدير ٦— 

والقا.رابالقضاء الإيهان وجو.ب ٧" 

-يٍا.والإيهان والقدر القضاء معرفة ق الحكمة بيان ٨— 

ا.ا•--



الخل؛LJسورة 

ياليخل.والأمر والبخل، والفخر الاحتيال حرمة ٩— 

الط\فاش ِتقولم نآلمثزاه تث4زاممث< ثأنزلتا اثش زثلثا وه ن حمؤ 
صآيإن\ق^عنيز

متبمريى،اقونهآلإمحبدل»طثاش بمينف وثم_نا ء\ح1ريئ>رعن\ عق ٥^^١ م ?لآ^\ا قسمو0 

ميأ١١٠٧^؛كآهنأ ^هتِوىثمآإقنممو0ؤأ" تبتر ^١تنهمأ يناآؤ;بم رعنماصرعاثها؛؛1 
مءتئثغزصألأهمرهؤ؛أجلمح؛ 
^ئيحآيمحمحشبملآعق آلأيقدرمحن ^لأيلجآظآلخككس< 

أؤآهوآسدوأثئ>فيآممءي 
المهر*

Yo  — الخافلةالكتب معهم وأترن الظاهرة، والحأج الباهرة بالعحرات زئيا أرسكا لقد ما
بالحديد وأنزلتا معاملامم، ل والإنصاف بالحي الناس ليقوم العدل، ا،ليزان ومعال؛ الشرعية، بالأحكام 

دينهينصر مى شان الله، كلمة بإعلاء المؤمنون وليقوم والحرب،، الملم ق للناس ومتاني وصلابة، قوة 
انتقامه.ق عرين لابمانتج، قوي افه إة رسله• ؤينمر 
الأنيياء،من كثيرا ذئيتهإ ز وِبميا قومهإ، إل m؛ وإبرامم د نوحآ أرميا لقد وقع - ٢٦
اض.محنامة عن حارحون منهم وكثير مهتدون، عيال ذئيتهما فمن الكنميج، عليهم وأنزلنا 
الرسل،أولئلث، بعد القص مريم بن عيي وجعلتا أرسلناهم، الدين ؛عال..هم؛ئسل؛ا أتيمنانم — ٢٧

والقسسالرمان ا؛تدعها ورهيانية وثثقة، الحواؤيقنينا أتياعه قلموبؤ ق وجعلتا الإنجيل، وأءط؛تاه 
١٠٠قاموا فها افه، رضا بيه هم أنفجهة س ابتدعوما ولكن عليهم، نحن فرضتاها ما للعبادة، والأنقطاع 

تعال-القه أمر خالفون منهم وكثير الكريم، بالثواب منهم المومئ؛را فجنينا القيام، لحى 
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يصدقواوأن نواهيه، واجتناب أوامره بامتثال افه عنافوا أن الؤْتين تعال اطه تجاطب —٩٢— ٢٨
ذنوبكم.لكم ء.يغفر به، تمتدون نورأ لكم ويجعل رحمته، من صعقن لبمطتهم سنه؛ وئعوا ه الرسول 

بالشي.يؤمنوا لر الذين والتماري اليهود ليعلم ذلك تعال اف يمنحكم ثيم، رحيم لعياله، غفور واف 
وحده،اش بيد كله الفضل وأن لغثرهم، أو هم لأنفيضمتونه اش إنعام من قيء عل يقدرون لا أمم 

عباده.عل العثليم والإحسان الفضل صاح_، واف عياله، من يشاء من يعهليه 
والأستشاطات:الفوائد 

والمران.الكنم، ؤإنزال الرمل بارسال الناس عل ؤإثعامه اف أفضال بيان - ١ 

قاسايات، أحهلر من واحده أرص؛ن سع إل وتمايزها الأرض إل الحديد إنزال عملية تمثل ٢" 
كانU الأرض ك ل الحيي ولولا لنمرازؤ صالحة الأرض كانت U انم٠الية هده فلولا الأرض، -اريح 

بغلافهاولا المائي، بغلافها اك الإماستطاعته ما للأرض المغناطيسي المجال ولولا مغناطيسي، محال لها 
سهلحها.عف الحياة صور بمختلف، ولا الهواش، 

ؤإنرالالواصحايتؤ، بالحم^ الرسل إرسال من للحكمة وبيان متقثئ، إحيار ( ٢٠الأية)ل ٣" 
بالعدل.بثهم الماص بمامل كي ذلك كل الميزان، وإنزال والشرائع، بالأحكام سهم الكتاب 
عنمِةومعا-لحارت، الأرض صخور ل الراسخة للائار تحليلية درامامت، بعد لياحص نهق ٤" 

الأرضبتركيية أيمت، وأقبما الماء، من نزلت، إما الأرض ل للحياة الأساسية الكوناُت، أل لمحتؤيانما 
هوللنيازك هام مكون عن دقيقة دراساُت، وكشفت، الفضاء. من ش كانت، التي التيزكية المدفاهمت، بفعل 

وأوكحن.وماء حديد مركس، شكل ل ملموسا إنزالا الأجسام هذه مع أنزل الذي الحديد هيدرايت، 
(.٣٩ص م ١  ٤٣٢^ ١١يبح اليد)٨٣( اسي >محلت 

ْعابتدعوْ يا المزامهم وعدم به، اش يأمر لر اش دين ؤ، ابمدلع لأمرين• ارمتة تعال الته م د ْ
ه.اف إل يقربمم قربة أنه زصهم 
سيوتيههث اش فإى برسوله، وآمن اش، عقاب حاف، مى جزاء عن تقيلأ مإ"؛مااّ ( ٢٨الأية)ل ٦— 

ذنوبه.له ويغفر به، متري له ويجعل رحمته، من صعفنن 

 ~U برسوليؤمنوا الر ما منها محرومون بأمم ؤإعلامهم لهم، اُبمنة ضان ؤ، الكتاب، أهل مزاعم إبطال
واجتنابنواهيه.اشبفعلأوامره، محتتئوااشه، 
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مدنية.ت النزول 

القاصد:

فيه.والكفارة الظهار، أحكام بيان — ١ 

لليهود.ولاء من اكحدير — ٢ 

آتييآق ي مب

نفئآقنمع معمحادوكأإ0 وئث-ةيحآإلرمححها ق ١^،ءثي.للى مد . قؤ 
بثومحقدلن؛م وليدهم إذأملأهمللأُ مح'ةي؛نبممحرمائثٌيوؤت ه'آؤما 
هاوألتا م يّبيم ين يثهثمحن وآق-بم  ١٥ثموعمؤرآممت وإث محيئيأ آلمود ين مهئك 

صيامتحد محّ ئش  ١٥١حر تتقذأ يتا محآممئ يم، مععلؤق هدؤ يثثآساُ أن ثؤ، ثن ْثمةرتحؤ 
محئبمّئيءياش لتؤهنؤأ ذلش سعو؛ثكنآ مثئ ؤ من سماما أن مر من مثتادع؛ن ٣^^< 

محمحنصمحم0بم
النزول:مسب ~ ١ 

مورةالجائلة.اف أنزل فقغ صامت بن أوس وق لإ وافه قالت: صها افه رصي ثعالية بشن حؤيالة عن 
سيءفراجعته يوما عئ فدخل قالت: وصحز. حلمه ماء قي. كبيرآ شيخا وكان عنده، كنت ئاك: 

هوفإذا عئ، دخل نم اعة، قومه نائي ق فجلس خؤج ثم قاك؛ أمي، كفلهر علإ أتت فقال: فغضب 
محكمحش قلت ما ئلش وقد إئ، لانحلمى بيدْ خؤيله نقس والذي "قلا فقلت،قالت،: نفي. عل يريدل 

فآلقيتهالضعيمح، الثيح المراة به تغلي، بٍا فثلتته ْذه، وامتنعت، فوابي قالته: ياءكم4. هبا ورصوله اطه 
ه،اطه رسول جثت، حش خرجت، نم يابما، منها فاستزُت، جاران، بعض إل خرجت، نم قالننؤ: عتي• 

هاطه رسول فجعل قالت،: حلقه، سوء من ألقى ما إليه. أشكو فجعلته منه، لمث، ما له فذكرت 
فتغشىالقرآن، و حضئرل برحت، ما فوافه قالت،: فيه. اممه فاتقي كبهر، شخ عمكؤ ابى خويلة، يا يقول: 
عئ:قرأ نم صاحيلئ،، وق ف؛لئ، اض أنزل قد خؤيلة يا ل: فقال عنه. ثري ثم يتغشاْ كان ما ه اطه رسول 

قوله:إل ه آسّثحمحئ- يآئهمع أذو ودئت٤آإق رنحها ؤ، |ثبلك، مث،أفي( ّثيعآقث ؤثن. 

-٦٠٤-



الجائلةسورة 

قباب الطلاق، ~ محصرأ)المتن أبوداود وأحرجه ٦/ المني أحدا الإمام )أحرجه ه. ليم عذاب 
حليعت ٦٢)a/ المورم هدء صدر ترول سب ي الصحح هو هذا نم حسن ومتيم كثير ابن ويكره ( ٢٢١٤برنم الظهار 

الشم؛ا(.

التمثر!

ق- الرسول أثبما - نحاورك الض صها اض رغي ثعلبة بتت حولة الصحابية تول حما تعاد اف سْع قد 
-الكاح حرمة ق أي: - أتي كظهر عئ أنت ٠^^ ظاممنها الذي ه الصامت بن أدس زوجها شأن 
بصيرللاقوال، ممح اش إل القصة. ز محاوزم يمع تعال واف شمها، أن اف إل تتم/غ ومي 

والأسال.بالأحوال 

اوممفئه، الصامت بن أوس كصتع ؛ا،لظاهرة ~ الومتون آبما ■" ساءهم منكم بمرمون الذين ~ ٢ 
والخالبعلومي، من وتذمم اللأي الوالدات إلا الحقيقة ل أمهامم ما زوحامم، هى وإث،ا أمهامم، لني 

وأناب.تاب لنن لعفوغفور اش ؤإة له. لاحقيقة كاذبا كلاما ليقولون الغيامرين هؤلاء أف 
دبمرمونالتحريم، عن يرجعون ئم ْتهيى، أشهم؛الْلاهرْ عل نساءهم نحرمون الدين ٣-■؟-حكم 

ماتعملونبكل واف به، العقليمثوعقلون الرحر ذلكم ا"بماع• مل رمةبى ط عليهم نالهم؛ جبع عل 
ملمن متتابعض شهرين صيام فعليه ثمنها، يملك ل؛ أو يعتقها، رقة محي لر فتى شيء، عليه لا؛ض ■مثر 

باقلتصد.ئوا الترخيص ذلك العلعام. أوط من مكينا  ٢١٠١٠١فعليه الصيام يستطع لر فتى ا"بماع• 
أحؤجمومع. عياب باق وللئكد؛ين ئثتث.وها، فلا اف أحكام وتلك الأحكام. هدْ قول ق ورسوله 
وأق-:نممهمحثينؤ قوله؛ ز عنها، اف رخي هماس ابن عن طلحة ش بن عل عن الحن بستدْ اتجري 

أنله محل فليس ذللث،، قال فإذا أٌي، كفم عل أنج، لامرأته؛ يقول فهوالرجل ه ي-هايممحدلألآا٥١٧
(.\ا٦٧اسمح )الضم رئة. بعتق يمنه يئنعن حص ولاغثرْ يقربمابنكاح 
والامساطات:الفوائد 

والشكر.الحمد فله حوائجهم، وقضاء كروحم، بتفريج لأوليائه اش إجابة ~ ١ 
ودواعيتعال، مسه تعفليم وإثارة المهابة، لتربية وخلكا الأية؛ ق مرات ثلامحث، الخلألة لفظ تكرير ٢" 
شكرْ.

الإّلأم.ظهاري أول كان حولة من أوس ظهار ٣- 
تحريمالغلهار،وأثهمنالكبائر.٤~ 
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 ٥ - j مشروعا يكن ل( الظهار أف عل دلالة الايات j منم يل الإسلام، شرسة ولأي قديم، شرع
الخاملة.أهل وصع 

ذلك.ئتل مى تعال اف تكذيب أحدهات أشياء، ثلاثة الفلهار نحريم عل ٠رئJ( عاشورت ابن قال ٦— 
عتهيعفو بأيه تعال إحياره ت الثالث، ؛إخماع. محرم وهو الكذب. والرورت وزورآ، متكرأ ثثاه أيه الثاف- 

(.١٣/ YAواكدر: )التحرم الذنين«ّ عل إلا ؤبمفر ولاممض ؤيغقر، 

والزجر.الريع الفلهارث كفارة مشروعية ق الخكمة من ٧— 

عيابوبمقفيإ0 مثؤ أرلآ.ثاكلإ قؤ.ووقآ من قن ا ؤ
شوثإ-ٍد\سودتمْ ^وأمحمه مهثن 

ويتُهررامهتِ إلا يلنثؤ ؤوك ين مآمحقؤث آ؛تيتن ؤ، وم، تاق سث؛ أقه أئ^أرأقرزأق 
سنامحأثمآكتئ

وتثغحمث>يالإئيِنمحأعته ثمدوثلتا عنآفمكائم آلمدر1قآؤنمحأ ٢٥آثهلصسءعيم إة 
آيممملؤالأيعدبماأسيثامحإدا-جاءؤك"ث؛وكيثاثر٤^^.^آثءويقؤلؤنؤ، آليثؤل ؤمتهيب هما 

آمة؛©؟هؤحم، ^٣١ محل 
الممثرت

الأمممن ملهم من الذين حيل كا حذلوا، أمرهما ل عئدآ ورسوله افه تحالفون الذين إة ®-٦- 
نارل مذل عياب -بما وللم،كد؛؛ن -٢١، للعمل الأحكام مفصLاة أيايتؤ أنزلنا وقد الأحكام، حالفوا الدين 

اللمحق وكبه القه أحمام عملوا،  ١٠بكل فتحرمم وبممعهم، خميعا الموتى افه تحي القيامة يوم حهئم. 
شيء.عته يغيب لا مشع، ثيء كل عف وافه الخرائم. من ارتكيوا وما تعال، اطه وا نقد وهم الأحفوءل، 

تع؟الوالأيمن تع الالممواتر ق ثيء كل عف مْلني تعال اطه أئ ~ العباد هما ~ تعلموا ألر — ٧ 
هوإلا أشخاصى خمسة ولا بعلمه، رابعهم اطه كان إلا أشخاصي ثلاثة ؛؛ن مز حايث، من يكون ما 

بحدهمثم كانوا، مكان أي ز بعلمه معهم هوسحانه إلا منه أكثر ولا العدد ذللث، من أمحل ولا مادصهم، 
قيء.عليه محقي لا عليم، الأشياء من ثيء بكل اطه إف الدنيا. ل عملوا ما بكل القيامة يوم افه 

 ~A الوممحا،يؤذي با ّرآ الحديث عن اطه ماهم الدين والتافق؛ن اليهود إل — اار<اول،  ١٠٠١— تتفلر ألر
جاءكوإذا ه؟ الرسول، أمر ومحالمة الإثم، من فيه \ giالحرام الكلام ويريدون عته، موا ما إل يرجعون ثم 

-أ.ا
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دخريةتبيتهم فيإ ويتهامسون ~ عليك الموت أي — ءاليالث< الثام فقالوات ظالمة يتح؛ه حتحك اليهود هؤلاء 
هي.المتم فسس ^٥١، يذوقون جهئم نار تكفيهم رّولأحما• كان إن لمحمد، نقول ب،ا اف هلايتدبئا 

فقال:ولعقهم. عليك، السام فقالوا: . الخم، عل لحلوا اليهود ُُأ0 عنهات اف رصي عائشة عن 
— ١٢٥—الخاري)صحج وءاليكم«ا هالئ،: ما تسمعي فلم قال: قالوا؟ ما مع تأولر قالت،: مالك،؟ 

٢(. ٩٣٠برقم والزلزلة، يايزبمة الشرممن الدكاءمل باب والسير، ا-يهاد كتاب 

القوم،عليه قرئ عليكم، ايام فقال: وأصحابه . ارتي_، عل أتى أن؛آآو.ديا .ّ* ماللث، بن أنى عن 
قالوعه لا، قال: اف. ئئ يا تئم أعلم، ورسوله اش قالوا: هدا؟ قال ما ممتدن هل اف نى فقال 

تئمإذا ذلك<: عتد ه اض م قال نعم- قال: عليكم؟ السام هلت، قال: فردوه عئ' ردوه وكدا، كن-ا 
ه.^موئصقسارزئشbيمم قلث،. ما عليلثه قال: فقولوا:ءاايك. الخائب، أهل من أحد عليكم 
قالا(.ومحويا . ٣٣• ١ برقم الرمذي ض صحح الأياي• وصححه الضد، كتاب - ٤ • ٧ م/ والمتن الترمذي )أخرجه 

والأسساءلات،:الفوائد 

ممثرْ.الهزيمه وجعل وأهانه، افه أذله ورسوله. تعاق افه عادى مى " "١ 

مته،والخثيه تعال، افه ِائة يوجب الماد، أعال لكل وشهوده ثيء بكل افص عل، إحاطه ٢" 
الحياء.أشد منه والحياء 

اليهود.وأحلافهم المتافشن تعال؛أحوال الله علم ٣" 
أوسعةأوخمسة ثلاثة المتتاحن عدد يكون أن يبغي الخير ثم، للمشاورة التنامب أن إل الإرشاد ~ ٤ 

الخلافق،حام، يزج^ واحد من فلاثث. اثنان احتلم، إذا فيه، قاصيا للخلاف،، الواح،-عدلأمححا ليكون 
الخلاف.جام، يرجمح حامى من فلأيث■ أربعة احتلم، ؤإذا 
يلفثله.عليه يزد أن بأس فلا عليكم، الملام بلفظ: سلامه وكان الذمي سلم إذا ~ ْ 

'ا.أ-
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ءبم؛كألألروآظكثاآلئّحلؤ محبمتؤتت لألإتحِ ْلأئنتجمأ مجمم ءاموأل، آقزى أ؛آآ ةؤ 
قئثايضارج نوش ;انثوأ ٩^٢^ 0لقأآمحئيناشم ١محئءمحمحن اقت نآتمحأ 

آتجيبي0ؤح مشمأ مد ^١ ٢٣١٠كأي ^؟ ٥١^ئثوإمئون مكءه_( ؤعدأقي أثي إلا.دادن 
آيثرأومأ نآقن ءاموأن>؛ةأ ٢^؛؟؛، آلله ينخ ةط-تحأ يدآنشيأ وإدا 2^ أئة منتج 

اؤشلصيأ:ينثىصحج
^^مأنصمحأهثىمحصظءذر

هو؟ محآثٌ-ثير؛ساشتمح، وأطيثوأ وءامإآلثؤإه آلمناوه هأذت-ثوأ عوم آلئث ؤثاب قعؤأ 
التفرء

ومحالفةالاحرين، عل وعدوان ذنب فه بجا يتحدثوا ألا سرأ سنهم ثندثوا إذا الومت؛ن اش يأمر ~ ١ ٩—٠ 
منهبالخوف أمرمم ثم نواهيه، واجتناب افه أوامر وطاعة خثر، فيه بجا سزآ يتحدثوا وأن الرسول.، لأمر 

وسوسةمن والعدوان بالإثم النجوى أ0 سبحانه ويوُقد للحساب. يرجعون إليه مم الذي سبحانه، 
وعلتعال، الله بأمر إلا شيئا، ؛مؤذآ|م ذللث، وليس ااؤمتين، قلوب ق الحرن يلحد أن أجل من الشيْلان، 

فلاثلاثة كانوا )رإدا قال; ه اض رسول أن ه اض عيد عن قو. ورسوله تعال باممه المدفون فليعتمد افه 

•٦٢٨٨^.٠٣ الثالث دون اثنان يتناجى لا يايط الأحدان، كتاب -  ٨٤/ ا ١ )صحٍح الثالث«. دون اثنان يتناجى 

•الثالث( دون الأنمن ئاجاة تحرم ياب اللام، كتاب - ٢ ١ ٨ ٤ برنم  ١٧١٨لم،/موصحح 
الأمورمن لأمر منها يقوموا وأن ذللث،، إليهم طلسم، إذا الجالس ق يتوسعوا أن أيضا ويأمرهم — ١ ١ 
وسيجازبممأعالهم، يكل خبير واش الحنة. و درجامم بريع العلم وأهل الؤمغ؛ن تشز م نفعهم، التي 

وذءنالأخر، فيه وبجلس ه محلمن الرجل يقيم أن يص أثه مرفوعات عنها الله رصي عمر ابن عن عليها• 
٢(. ٦٧يرقم«محلمه، من الرجل الرجل ميم لا باب الأحدان، - الخاري رصحح ١ أووثنوا ئقئخوا، 

٠اش رسول مع ةكلموا إذا الحاجة لأمل الصدقة تقديم عل ه الصحابة تعال اش بمث، -  ١٣-١ ٢ 
ثعطونهما تحدوا لر فان لقلوبكم، وأزكى والثواب، العون من قيه تا لكم؛ حير الكريم التهديم ةلاثv سئآ. 

خمتمهل نلكت تعال اش أؤد نم بمم، رحيم الومتغ،، لعجاه.ه غفور تعال اف لأف عليكم؛ إثم فلا صدفة 
ثمدموالر فإذ ه؟ اش لرسول مغاجاتآكم قبل للمحتاحن الصدقات تقديم ل الفقر - المؤمنون يبما أ- 

٨٠٧]ءل فو.ايوا الشمة، من•® ورقغ الترلت■، برخيص عليكم اض وتاب عليكم، ذس وثؤ الصدقة، 

-ح.أ-
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منئقدمون ما بكل خير اش إل أحوالكم. كل ق رسوله وأمر اف أمر وأءليعوا الزكاة، ولء»1\ء الصلاة 
أعالكم.

والأساطات:المواتي 

ومكان•زمان كل ل وكيدهم اليهودو١لنافقين، مكر من اكحدير ١- 
رالمز١ئم.الوهة والأحاديث الإشاعات من ايحتهع تطهير صرورة ~ ٢ 

نهوالثسهلان، وصوصة من والعدوان بالإثم خفية التحدث بأل متملما إخار ( ١٠)الأية ق ٣" 
ؤإرادته.تعال اش إلابمثسة شيثا ا،لومتن بثوذي ليس ذلك وأن عليها، والحامل لها، الزين 

الشيaلان١من فإما والوساوس، الأوهام ورك اف، عل اكوكل يجوب ~ ٤ 
لإحلأسه.وال٠الم للكيثر والقيام لأحيه، اللم يوئع أن العلم محلس أدب س ~ ْ 
 ٦ ~ j لغيره يدتغ أن إليه طلب نس جزاء عن متقلأ إخاد ( ١١)الأية j فإئله، فوثع الجلي

لعياله بآءٍال، خثر تعال اف وموأن متملأآخر، وفيهاإخياد والأخرة• الدنيا ز عليه سيوئح قنلث اش 
ثيءهتها.عليه لاعض والمتقيل، والحاضر ال١صي 
به.والعمل العلم وفضل الإيمان، فصيلة ٧— 

متحيخ.اياجاة صدقة حكم أن عل العناء اتفا3، ٨" 



الحائلةسورة 

ي<آهيلأنجيخمحبمأ©؟
ههرعزميزآش ذته\ ينه أبمنثئ؛إ أؤ؟آمحذوأ ثتتلؤن تاَكزأ ثمعدابأقديداإقهتِثأت ندآممه 

حنيدؤثهتر^1 آلتاي امحقب ؤهش تن آؤثدم وؤ،" آموقم عتيم ركي أوأ مه؛ب عداب 
و؟آلكذؤة ثم ثيءألاءاتم عق ثم محبجثيك ظ محلمث لمحَةتا ثتلمث آسيؤيثا تميم بجم ؤ؟ 

المسءر^ء

هولاعليس أولياء؟ الهود انحلوا الذين اد؛اةقين من وتتعجب — الرسول اثها — سثلر ألر — ١ ٠ — ١ ٤ 
هالشي برسالة ومقرون ملمون، إمم كاذسن باق" مون ؤيقاليهود، من ولا افلم؛ن من ايافقون 

ابرائم•من يعملون كانوا ما بض إيم شديدالأم، عيابا لهم اممه أعد ذلك. ق كاذبون أمم يملمون ومم 
الإسلام،ق الدخول عن والناس أشهم فمنعوا القتل، من لهم حمايه الفاجرة أيإمم جعلوا — ١ —٩ ١ ٦ 
عنالبمداء هؤلاء شيئا. اش عذاب من أولادهم ولا أموالهم تشعهم لن جهنم، نار ل قذ.ل عذابه فلهم 
حميعآ،مورهم من أحياء تعال اممه نحرجهم القيامة يوم لهاء ملازمون وو|ودها، اكار أهل هم اطه رحة 

ألاقاتجهوابقدهم• ذللثج أق ويظنون الدنيا، ق — المؤمنون أبما — لكم يقسمون كانوا كإ باض فيقسمون 
اف.ذكز نئوا محي وشعلهم؛الشهوات، القسطان، عليهم اصتول ههلعا، الكاذبون هم إتمم العباد، أثبما 

قأنفتهم الخاسرون هم الشيطان أتباع إة العباد، أ|را ألافانتبهوا الشيطان، أتٍاع الخق عن العداء هؤلاء 
الدايئن•

والامتشاطات،:الفوايل 

اايهود•موالاة مّبم ~ ١ 
الغموس.اايمين وهي الكدب،، عل الخالق، تحريم ~ ٢ 

تركواحك، ، ٠^٠٢واسول الشيطان، غلهم الذين عاقبة عن متقبئ إخبار ( ١٩)الأية ل ٣- 
والآخرْ•الدنيا ق الخسران لجم فإئ والعمل؛هلاءت4، اف أوامر 

ووعيده،ولوعي•® ولسانه، بقيه اش لذ-كر ئرُقه الإنسان عل الشيهنان اسممحواذ علامايت، من ٤— 
وأقواله.بآعإله 



اداطدلةمحورة 

وتجثلأإرقث٠آمحآنا ثحملتك آئث عكتب ''ج؟ الأديثى ي، ؤأجك محادييآآس ١ ة إؤ 
ثإومحدسوهت آقة -كآد ؛< ٢٠بجآدمحيش آلاحم محألإرمح- أقو محنمحث مء همث وألا ميتر ؤى 

ثح>امالإيخاف، ء؛قتب آحبجش أؤعشمحآ؛م إحئذهتِ ءاثآءثم ًكامأ 
تمأقن بجت بجا أمحزضدمح، ي ين نجي هي، زبمء<مح تنأ يئمحج 

هأ؛^^؟ هتأأيجش-1 •حنيرآش ألأإق حر»بأئ أؤنجلثا ؤيبمؤإعته 
•الم\ر 

عنادعادين اثهانين حلة ق مم الخؤ، عن العداء أولئك ورسوله، اف حكم بمانددن ١^^< إة — ٠٢ 
اض.رمة 

قعريز أعدائه، عل قوي اف إل ورسله• لدينه النصر بآل المابق علمه ق لجمكم افه قض " ٢١
انتقامه.

كانواولو افه، أعواء يوالون الآ-خر واليوم تعال باق يصدقون قوما — الرسول أئ|ا ~ نحد لا — ٢٢
الإيإن،لقلوسبمم اش ئث.ر العالية. الدرجات أصحاب هؤلاء أوأقرباءمم. إحوامم أو أبناءهم أو آباءهم 

العد.بةالأمار نحرى جنايته بدخول الأخوة ق ييكرمهم الدنيا، ي عددهم عل وتأييد منه، بنصر وأمدهم 
قرصواثوابه، ونالوا عنهم، فرصي أعايم، تعال افه قبل يموتون، لا أبدأ فيها ماكمح، نمورها، تحت< من 

وي1؛ثالدنيا، ز العلبمت بالحياة الفاترون وحند0، اض أولياء هم العالية ايازل أصحاب أولثلث، أكرمهم. بما 
الآخرة.Jاالنعيم 

والامتجاطات:الموائد 

الغلؤبئنجلة من، فايم ورسوله، افه . ٢٠١؛فالقون الدين( جراء م، متقلأ !"مار ر'٢، الأية ل ~ ١ 
والأخرة•الدنيا ق الهانغ، 

وزنله.لدبمه الثلث اشُ ■قنت ٢- 

 "٣ j(قلوبممز اف كتب، ند بأمم قيه، والمعادين اف ى الوالغ، جزاء م، متقلأ إجمار ، ٢٢الأية
تحت،من، نحري جنات الأخرة ؤ، ويدخلهم الدنيا، j عدوهم عل وتأييد منه، بنصر وقواهم الإيان، 

الأمار.أشجارئ 

-٦■



الحائلةصررة 

افهرسول أصحاب قاتل وقد قريب، أقرب كان دلو وايمة، بالمرة الكافر موالاة تحريم — ٤ 
لهم،تعاد افه برضوان شئرمم الآ؛ة هده ئرثش دفيهم بدر• ي وعشثرتمم ُلحواء،م وأبناءهم آباءهم 
عليهم.ؤاتحامه 

التوفيق.من بمزيد اض أمده للإيان سمى مى ~ ْ 

اش.لحرب والفلاح الشيطان، لحرب الخسران — ٦ 

!٢.
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مدئة.المزولت 

تودآزالت ما القاصحة، محي التوله التوبة؟ سورة عياست لابن قلت ةالت جيير، بن سعيد عن 
قنزلت ،؛ JUالأنفال؟ محورة ت هلت مها■ يكر إلا متهم أحدأ سق لر أما ظنوا حى ومنهم، ومنهم، 

الضير.ي؛ض نزلت، هال: الخثر؟ محورة هالتج: هال: بدر. 
(. ٤٨٨٢برقم الحشر سورة ~ الضر كتاب — ٤  ٨٩٧/ البخاري )صمح 

القاصد:

العهد.ممض عقوبة سان 

٥^،.ق الفقراء وحق والغيمة، الفيء أحكام بيان ٢~ 

بذمحآلإياة،أ ?ج؟هن١كمح، ومافا٢لينج،ؤئوآلمنيرآأكثِ ^^^،٢^^^، 
أشتى -ثئوير أقهر محمموأ بمثجوأ أتن ماككئت امحث لأول دنيج يثن ألكف آهي، 

التمحكحثمأص هبيمآهة_ية وهلد،ؤ، وبجفي-تأ جئ، يى آثت مأننهأ 
ؤ،آمحقهم ٢^-؟ 4 يندم ثثهنآئ؟ت أنكنت،اثث ^٩ ?0؟ آمحني كمحد مئ -ة

بمشث~ثام،هتامحتن
^©٠٠^آورْ=قثموهامايثهعرمح4هالثؤ 
النزول:سمح؛، — ١ 

ستةرأس عل — اليهود من طائفة وهم — المحير بتي غزوة كانتا هالتا: عتها اف رضي عائشة عن 
الخلاءعل نزلوا حتى M اظة رمحول فحاصرهم الدية، بناحية ونخلهم منزلهم وكان بدر، وتحة من أشهر 
ؤتح.شذ؛همث اش فأنزل ~ السلاح يعني ~ الخلقة إلا والأموال الأمتعة من الإيل أهلت، ما لهم أة وعل 

لأوليندزلإ ءآلكثِ، ين تئج  ZsS^j^©آ ثئوآلعنيرآأمحِ آمحنج، وماف< ماي،آلثتؤك 
منوكانوا الشام، إل فآجلاهم الخلاء، عف صالحهم حتى ه الض فقاتلهم ^ لثنرماهلننثمأفبمثجوأ 

بالقتلالدنيا ل لثدبمم ذللث، ولولا ذللثخ. عليهم كشج، هد اف وكان حلا، فيا جلاء محنهم م ث 

٦١٣-



الحشرصورة 

صحححديث )٥^١ الشام. إل الونا ق حشر أول ذ٧ئs جلاؤهم فكان ا-ثئريم ؤ,لآول ت قوله وأما يي. وال
اااذّمي(.وصححه الضر( كتاب —  X٤٨٣/ )المستدرك ولرءمحاْ. الشيخين يرط- يل 

المجر.

مواتالق الخلوقات حمح إن ت ملكوته وشته محلوقاته، تسبيح وكثرة العفليمة، قدرته تعال اف ي؛يرثا 
لالعرير صيحاته وهو ه، وتمدّوفحده لريإ، واكحمد يالشييح تلهج كلها تع الوالأرصجن تع ال

•شوومم تدبير ق الحكيم حلقه، 

الش~ ديارهم من النصر بتي تهود من . النيئ رسالة كد.دوا الدين أحؤج الذ.ي هو يحانه ّاطه ~ ٢ 
اتبما— ظننتم ما الشام، إل العري، حزيرة من ئم إجلاء أول عند — الديتة حول السالمين -٦١ جاوروا 
اقتحام،أي من تحميهم حصوئهم أن النضر بنو وخلى وقوتمم، حمونمم لشدة تحرجوا؛ أن ~ الومنون 
منبشدة بيونمم بخراب يةو,مو0 الخوف، قلوبمم i، فألش بالهم، فا يكن لر ما اش أمر من فجاءهم 
حصونمم،ليقتحموا ظاهرها؛ من ج، الخوانساتر محربون الملمون وكان لمون، الميسكتها لئلا الداخل؛ 

ليمة.ايالعقول أهل يا فاتعثلوا 

قللجم والثجي، بالقتل الدنيا ق ثنيتهم ديارهم؛ من بالحرؤج عليهم قض تعال، اش أف ولولا ٣" 
جهنم.نار عداب الأحرة 
هافه رسول فأجل ه، اش رّول حاربوا وقريثلة النضر بتي تهود أن عته،اث الله رضي عمر ابن عن 

نساءهمم وقرجالهم، فقتل ذلك، بعد قريثلة حاربت حتى عليهم، وقى يريهلة وأقر القبر، بتي 
رسولوأجل وأسلموا. قامتهم اش.، برسول لحقوا بعضهم أن إلا السلمين. بين وأموالهم وأولادهم 

كانتهودى وكل حارثة، بتي وتهود سلام(، بن اض عبد قوم )وهم ئينقاع بض كلهم: المدينة تهود M اف 
،•١  ٦٧٦ برثم ~ الحجاز من اليهود إجلاء باب بر، الحهادوالكتاب — ١  ٣٨٨—١  T٣٨٧/ يلم )صحح ٠ بالدينة 

محالفوقى بيتاي. ه الرسول وأمر افه أمر حالئوا أثهم يا جبالخلاء؛ من العقليم العقاي، ذللئج — ٤ 
له.العقاب شديد افه فإن ورسوله افه 

النزول.سبا ه~ 

فترلت،:الثثنرة، وهي وقطع، الضر بض هونخل افه رسول حرق قال: ءنه،ا اش رضي عمر ابن عن 
بابالغاذي، كتاب -  U٣٨٣/ البخاري )صحح ه. ئادزآثه لميلها عق ورء=غمهاذقت؟ أ ؤ

برقملتحريقها، الكما). اشجاد قطع جواز باب يد، والالحهاد كتاب -  ١٣٦٥م/لم موصحح . ٤ • ٣ ١ .برقم المحر.. بمي حديث 
(.٥١الخجازصن ؤب ا-لحغرافة العالم )معجم لرتعدمعروفة أيها اليلادي وذكر النضيريالديثة. بتي متازل موضع وايؤيرة . ١٧٤٦
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عقرتلا, تشق وألآ*فيكادوحمحثكاآس عثوثى-م، قتئئت ئآ ثاآظءآمحعقئثوٌةلم وؤ 
مآممآسعقرثشءينمآي،٥؟ شدشآءوآمحظن(ْكفييشئ 

وماتائتؤرالقملفصدؤه آمحتبتت^ءي2تةأةتا لاث!ؤ0دولت،؛؛؛ ن\ليوآدثك؛تي ن\صى 
دينره؛إيمتمأمن صة المهتجمتث تددآدقاد_، ة؛أ،وأؤآقمؤأآثم عثم متقم 

وتيم و\قخن آؤجلش ويموث،آ اقئ ويض-رعن صلايزآقوؤتجبموا محأتؤيهتريمنهمن 
أومأهتثدورم.ثا-كتة؛Li ق محيون ىُ أيإ ها-حم س تحتحن ملخت ين محالإبمتن ٢^١؛؛, 

آلثةدثوُىهم مسيء ئح مجق وش حصاصة ؤلوكانببمم أمسأ؛أ عق و>وه-تحى 
ُ\لإسنيسدؤثا أق-خى مح<لآمرةا ثا آعغر ربما يمورك مم بمني ين جلأو ؤامحيتتك ُه؟ 

وآهرءود،جمم لؤ;نئ\تو\'ئويثاخ وث*ءثلفي 
الشيرث

تمرد٠^،أموال من ~ قتال غير من بحق الكمار مال من أحث ما والصءت ~ رسوله عل افه أفاء وما ٦— 
منيشؤاء ثى قلوب ق الثعت< مدق رسله ينصر افه ولكن لتحصيله، إبلا ولا حيلا تركبوا فلم التضثر، 
ثيء٠لايعجزه قدير، ثيء كل عل واش ٠ فيؤتلمون أعداته، 
أحدآغيرهينطه لي الفيء هذه قوق رسوله حصن ئد اف إل ت حديثامحلؤيلأومنه ه الخهلاب< بن عمر عن 

فيثاُ—>وياأستقثرنلأ>عقثى"محمحبعي و؟آفا»آثهعل،ر؛ثوأه*بجمتآآؤحمثتِ ؤ قرأت ثم 
بمااستأثر ولا دونكم، احتازها ما قووواف اف لرسول حالمة مده فكانت ^ وأةتعقءثل>موف؛بم 

٣(.•  ٩٣برقم الخمس غرض باب الخص، غرض - ١^،^ )صحح عليكم. 
ولأئرباءام؛ن، المصالح ل يصزف، ولرسوله، فلله الكمار أموال من رسوله عف اش أفاء ما ٧— 

والغريبوالفقراء، البلؤخ، قبل آباومم مات الذين الفقراء واليتامى المطل-،، وعد هاشم بني من ه النم 
أعطاكموما وحدهم، الأغشاء بين متا-اولأ ملكآ المال يكون لا حتى وذللث، ماله، عن ١^^ افر الم

أحكامه.اف؛طاعة وحافوا فانتهواصه، أوفنله ألإْ عن بماكم وما فخد.وْ، لكم، أوصزعه قو، الرسول 
منآيات قرأت فإل قيه، نتثلر حش الفيء لهدا احتمعوا ت فقم عمر قال عماه. لتي ااعقاء>_، سديد اش إن 

محويماةُ مذحيز< ٤؛^ ؤحمثتر عما عل،5؛^^•بجم آف1تآئه ؤثا ؤ ١^; قال تبا، اّتعيت، اش كتاهم_، 

-٦١٦



الحشرسورة 

^^ر١ءآلمهنممثنآكتيقرأ" ثم وحدهم، لهؤلاء هو ما واه ه شددآلمقاب ؤآئقهمأآuهإنآست عنهفانتهوا 
صU وآض ه ^ئّثلإآشأؤق 

تثمؤةقك دمولو)ىنتناآعمزدتأزلإحونثا بمدهم ■؛آ»ُوين تري ثم وحدهم، لهؤلاء 
(.U٦٣٩/ المف محن. وسد، ثية ر !ين )أحرجي ه. بيطسمدع}\مرهوفكيأ ^^"؟!، 
يلأد.مم،من الهجرة إل متكة كمار آلخأمم الذين المهاجرين، الفقراء االص1حاة حق القيء هذا وق ٨— 
أوس،ورموله. اف دين ؤيمرون ومرصاته، الخلال الرزق اش من بمليون والأموال، الديار فركوا 

إي؛امم.ق الصادقون هم العالية النازل آصحاب 
النزول؛سب ٩— 

انهنإل فأرسل الخهد. أمحابمي اف، رسول يا فقال؛ اف. رسول رجل ش قال؛ ه هريرة أيا عن 
الأنصارمن رجل فقام اف؟* يرخمه اللمٍلة يضيفه رجل •ألا قو؛ اف رسول فقال شجتا، عندمى بجد فلم 

واففقالت،: شيثا. ثدحريه لا ه اف رصول صيف، لامرأته؛ فقال أهله إل فذم، اض. رسول يا أنا فقال؛ 
بهلونتاونهلوى الئراج، فأءلف؛ي وتعال فثوميهم، التثاء الصتية أراد فإذا قال؛ الصبية. هوُت، إلا عندي ما 

فلأنمن - صجك، أو - هق افه عح1، ءالقد فقال: ه اش رسول عل الرجل غدا نم ففعلته• الليلة. 

ه.^أ؛إرلومانلأأحصاصة النه فأنزل وفلانة*. 
— ١٧٣برقم ١  ٤٦٢ م/ ملم وصحح .  ٤٨٨٩برتم )الآ؛ة، باب الحشر، سودة ~ اكمتر كتاب — ٥ ٠ ٠ م/ اليخاري )صحيح 

تحوء(.لثادء. وضل الضيمذ إكرام باب الأشرين، كتاب 

■المسهم^ 

ويواّوممه، الهاجرين الصحابة بجثون الدبمة؛ أهل من ه الأنصار الصحابة تعال اف يمدح 
ومت.مونالغنيمة، من الهاجرون ل.خوامحرم أععلي يا وحسدأ غيهلآ هم أنشق الأنصار يمد ولا ؛أموالهم، 

أصحابطفأولئك الخل من سلم وتى دفقر، حاجة بمم كان وف هم، أنفعل والفقراء الهاجرين 
والأحرة.الدنيا ق الفاترون هم الرفيعة، الدرجايت، 

يلهجونبالاسغفاروالمهاجرين، الأنصار بعد جازوا الذين ~يبمي،افسحانهأيضاعلالومتتن، ١ ٠ 
ولاسقونا؛الإيهان، الدين الدين ق لإخواننا واعفر ذنوبنا، لنا اعقر ربما دانا؛ يقولون لإحء.اتمم، والدهاء 

١٧-
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افولقداستجاب ببمم• رحيم بالوممحن، رووف إلك ربما الوُّّين• لأحدس دأدجمدأ ح قلوبما ل نجّل 
[. ٤٧]ّررْا-دجر: ه ضبك؛ مثرسقم إتويل غل تن ثدورمم ماق، دثثبمتا ؤ تعالت قوله ل كا لهم تعال 

والأتاطات:الفوائد 

السلمونيوجمآ لآ ء، رسوله عل اش أفاء كثا التضثر بمي أموال كانت ت قال هد عمر عن ~ ١ 
لبقي ما بجّل *م مي، نفقة منها أهاله عل يتفق حاصه، هإؤ اش لرسول فكانت ركاب، ولا بحيل عليه 

ه'ؤر؛آاةتآهءقتتوإه باب الخئر، سورة — المميِ كتاب —  a٤٩٨/البخاري )صحيح اش. سبيل ق عدة والكولع السلاح 
القيء(.حكم باب حر، والابهاد محاب -  ١٧٥٧برقم -  ١٣٧٧- ١٣٧٦مآ/ لم موصحح .  ٤٨٨٥برقم 

أحد.ثل يرضي حتى وئئثها، القرآن حليما الفيء مصارف، ٢— 
يختنواحى الهاجر.ين أعُر وليلك للمشكلامتؤ؛ التوعية الخالول عف حربمى الإسلام ٣" 
ء

■ؤيتقلوا 

حاس.والانتهاء فيايأمر، ه الرسول محياعق وجوب ٤— 

يومظلءا'ت، الثللم فإل الفللم؛ اتقوا ١٠قال؛ قو اش رسول أن ءنهءا اف رصي اف عبد بن جابر عن ~ ْ 
واستحلوادماءهم، سقكوا أن عل كتلهم فيلكم، كان مى أمللث، الثح فان الشح، واتقوا القيامة، 

التجاري(.اهلكتب ط . ١ ٨ / a الظلم نحريم باب المف، كتاب — ملم )صحيح محارمهم؛ا. 

يبغضهملخان، ■محبهم وأف بالإبماد، الأنصار يقفل الديار، وترك بالهجرة الهاجرين قفل بياذ ٦- 
كفران.

زهاجروا اكين هم والهاجرون الهجرة. دار ز العيش عف اعدمم ومالهاجرين إيواء فضيلة ٧- 
والراطن؟الجاهدين لإحوامم ويصزة فرارآبا.سهم الدممال؛ سيل 

بإحسان.اثبعوهم الدين ثم والأمار، الهاجرون، ت هم أنسام ثلاثة للهيء الستحقون الفقراء ٨— 
والدنيا.النقص طلوفد ق الإيثار فضل ٩— 

•والحرام الخلال من جعه عف والحرص انال، من إحراجه وجب ب،ا وهوالخل الشح، —حه1ر ١ ٠ 
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همجثرنيق الكف آنإٍ، يى آك-ماكمثوأ >وهز -إلمحون ناصوأ قك ثر!ق لم أؤ 

يمممحىآكدببمر لتولى سنر؛هم محنجن لابممق؛أم مبجإ همين معهم بجكمن لأ لمتمحأ 
^أوهظترؤأري سمهورى مآلا أم دللك آس تن صدرص ي تمة أقد ؤ؟/محت 

أواكت أخ١ئ٠ إؤآ شيفت >زئءُ دإؤب< ١٠آحقمزطنآةس ؟،١٥إيعيش 
?وه^٠٨^ ٢٥ؤ،آلثاي_ آنبمتا ضتثبمأ ثك١ق 

وييدوتممبالتمرالنضر، بتي إحواممبمري إل يتمئ؛ون اداةقين، —ألرتتثلر—أبماالرسول—إل ١١ 
يمحقي أمر نطح ولا معكم، كحرجن ما دياركم؟ من معه ومن محقي أحرجكم إن ما ثيبا؛قوئمت 

يشهدتعال واش علته. لتعاوثنحم أحد، قاتلكم ؤإن بخدلأنكم، أمزتا إذا أبدآ أحي. من ولانسمع قتالكم، 
أيبن اش كعبد النافقين عن تعال اءمحر كثيرت ابن قال الخير. بني به وءد.وا فبما حما لكاذبون ١لنافقين إ0 

ثاثمأأئرنث. رإق تعال: فقال هم أنفمن التمر يؤدوتمم التمني بتي بمود إل بعثوا حنن وأمرابه 
محثنوالآمحخمحتؤأ-عداأبداثلن  ٣٠لذهمحقزثحبجى كثروأيذ١^٢^^، 

به«.م،اوعدوهم لكاذبون أي: ١^تعال:ؤرآقتيدإمممونيم قال ه شثأتق>ؤ 
اليهودهوتل إن دما أبدأ، معهم الناقمون ءمج لا ديارهم، من اليهود أحرغ إن ما " ١٢

ايافقين.نمرة لاتممعهم م فرارأ، الأدبار ليولن معهم قاتلوا إن دما معهم، لايقاتلون 
ذلكراش. من الخوف من واليهود التاةقين صدور ز وحوفا مهابه أط — المؤمنون أثأا — لأنتم — ١ ٣ 

وعقاU،.افه قدرة يممهون لا قوم أئبمم سجب الحقا؛ ارهمس، 
بالأسوارمحصتة قرى ي كانوا إذا إلا محئؤع؛ن — المؤمنون أ-بما — محالكم عل اليهود يقدر لا ~ ١ ~ْ ١ ٤ 

أمرعل محتمعون أمم تقلى شديدة، بيتهم محا عداوتمم بما• ليسروا الحيْنان؛ وراء أومن والخئادق،، 
الحي.اسيع يعقلون لا قوم أمم سج، الغرم، الوصم، ذللث، متفقة. غير متفئقة قلوحم ولكي واحد، 
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ذاقواإذ ئبق1ع، ض وتبمود بدر يوم م؛ئن كمار كصفة ، الطردوالدو من لهم وقع في،ا التضثر ض صفة 
مو-؛ع.عذاب ولهم إجرامهم، 

الأسان-خيع حين الشيطان كمثل الكاذبة، بالوعود النضر بتي تمول خدلع ق المناهقين مثل — ١ ٦ 

العا،لين.حالق اف عذاب أحاف، إئٍر a__<، بريء إل ت له قال إذ تركه نم بالكفر 
وذلكأ؛اوآ. فيها ماكثين جهم، نار ق أمٍا بالكفر انتكس الذي والإنسان الشيطان عامة فكان — ١ ٧ 

اف.حدود عل العتدين جزاء الدائم العذاب 

والامساطاُت،:الفوائد 

واحدة.مجلة والتافقين الكافرين أق تقرير ١" 
مصر.ارت؛اءل يمم ؤيرتيطون اليهود، يوالون الناقمون ٢— 

البارزة.وعلأمأته النفاق، آيه الوعي. حلم ٣— 

•أعدائهم باس ْن وتأبهم قووالسلمين الرسول تثييت، — ٤ 
الصلاةعليه قال كيا ودينه، افه. رسول من الإسلام أعداء بما يصاب التي الرهبة تمرير ٥— 

•عالخاري صحح (، ٣٣يرتم)٠ باب)١(، التيمم كتاب ل ايخاري، )أحرجه شهر"• مسيرة تصزمحتج؛العب ءا ت واللام 
تعاواريجاصا<اْ(.

بأمملجم وتبشير عليهم، والخنل الماتلين، الكفار منازلة عل للمؤمتذن تشجح الايايتذ ق ٦— 
الغالبون.التمورون 

حالاف وصف، وقد ؛^،، ١^٠٠٢الثه لعباد اليهود لواجهة وتأكيد مسستميلإط إحبار ( ١٤الأية)ق ٧" 

أومنوالخنادق، بالأسوار محصنة قرى ق إلا جييخن يواجهوتمم لا بألم الوممح، مواجهة عند اليهود 
الخدران.حلف، 

محتمعين.إلامتحصنين لايقاتلون أمم وحلقاتهم اليهود جبن شدة من ٨" 

-٦٢
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يثا"ئثئ! أقن ألأل)؛ محأيموأ لمد ثآت2< ما ئص وكثلز آقت آهتوأ ^٢ ٠١٠قؤزؤى.أجا كؤ 
أ؛©؟لأتتزئثمآلثنسمث> ثمأأممكث1مثنهتإآنمثيإأؤلغلف ةسأونأو؟ 

جمعل ؟زأنها ؤ؟ الثائر^ هم آيكثت أصحب آلجقه محآنحب ألقاي أممب 
اوآيئقؤ،ث لعلهن اكعبى \لأآذ؛ذ؛٥^?؛^ ^؛٤١^ آس حشيت ين ممسؤعا حت>شعا ؤأيثهء 

?0"^١^١^^ٍ\ؤكوم\مث يآدثثآقىملثثإلأ 
آلممٍيث^ l^jTآمين آلمحمث ألمحق هتآممآ'هشام إلأ 

ةلأكصمرامح04
الضثر؛

منقدمت ما نمى كل وكامل نواب، واجتناب أوامره الومنن؛طاعن عباده تعال اف ١—يأمر —٩ ١ ٨ 

أنوينهاهم الدنيا، ق تعملون ما بكل ■تحير الله إة أهمتتها• ليان الأمر؛التقوى؛ كرر ثم القيامة، ليوم حثي 
أمرالخالقون هم الخن عن اليعداء أوكك، أنفسهم. حقوق يان بنفعامهم اش، ذكز ثنوا كالذين يكونوا 

اش.

هما-بمنة أصحاب التعمون، الخق وأصحاب المعيبون، النار أصحاب القيامة يوم يتساوى لا — ٢ • 
والآحرْ.الدنيا ل الفالحون 

فمهمعغليم، حبل عل فلوأنزله العتليم، الخلق ق ومته الكريم القرآن مكانة عن تعال اف نجر ~ ١٢ 
الأمثال،وتللث، تعال. الله حشية من متثمقا حاصعا صلابته عل لرأيته الحكيم، والذكر الوعقد من فيه ما 

وتوحيده.اف قدرة اثار يتمتكرواق لكي نبينهاللعباد؛ العفليمة 

المعبودهواض فإثه العل، وصفاته الحسنى أسماته يعفى الأحثرة الثلامث، الآيارت، ق تعال الله يئن " ٢٢
حميعايالخلق هوالرحن وعلموه، شاهدوه بيا وءالم حلقه، حح يلم عن غاب بجا عالي مو، إلا إله لا ؛*م، 

 jالدادين•في< بالو.م؛ين الرحيم لا-نيا، ا
القد.وستوحده، فيها التمرف الأشياء، لخمح الللث، إلاهو، إله لا العبود؛حمح، سبحانه هوالله " ٢٣

العجرايت،بإظهار وأنبياءه رمله ق الممن. المزمزت عيبج، كل من شلم الذي( السلأمت تقصى، كل عن المنزه 
حلقه،حح مهن الذي، الخبارت يغالب،، لا الذير العزيز: ثء،ء، لكل الحافظ الرهيب، المهيمن: أيدبمم، عل، 

الشركاء.من به يلحقون ما كل عن اض وئئثّس ئذرْ والعثلمة، الكثرياء له الن*ي، التكم: 
٦٢١-
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الأماءبحانه له يشاء، كيمط لخالقه الصور الخلوقات، لخمح البارئ ١لألق بحانه اف مو — ٢٤
قالعرير وهو السبع، والأرص؛ن السبع موامحت، الق ما كل والتحميد يالسييح له يلهج الكثيرة، الحتى 

محلوقاته.شؤون تدبير ق ا-لحكيم ملكوته، 

الفوائدوالأساطات:

وعقلمها.القوى محل - ١ 

ادواهءٍ،•لترك الأيام، بفعل التقوى يجوب ٢" 
ّواء~ عباده يعمله بط وتعال بحانه افه حبرة عفتم عن متئلأ إخار ١( -٩ ١ )٨ الآيت؛ن ل — ٣ 

عليها.ومومحازبمم أمالهم، من ثيء عليه ئض لا فإنه - أوالتقبل أوالأصر لماضي ال 
أوناصرأينمرء•يواليه، وليا له محي فلن نسيه افه ني ثى لأ)؛ نسيانه؛ وعدم تعال، القه ذم وجوب، — ٤ 
الكافرين.مشاه عن والبعد الكافرين، عن التغ وجوب، — ٠ 
فيه•مم-ثرْ وقلة القرآن، عندتلاوة حثوعه وعدم فلبه، قوة عل الإنسان توبيخ - ٦ 

أحر.وما للاحرة، اذ الإنقدم فيٍا والفلر تعال اطه مراقة وجوب، ٧— 
والإرشاد.والتعليم للتنبيه الأمثال؛ ضرب، استحسان ٨— 
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ا،لمثحتةمحورة 

مدنية.الرول1 

القاصد:

واليواء.الولاء أصول بيان ~ ١ 

الإسلام.يدخلن اللاق الساء بيعة أحكام خصاتهس ٢— 

آلغمحيآليتي محب 

منينا-جآآؤ ومدكثثيأ ألتؤدة أوَلةء نبمدوهم لاتهيديأعدزى ثامؤأ آؤ;بم ؤ؛^١ 
ثَ،صاياممقفمبمثمطندافيني-فيوآمحثاء دقآ؛مءآمخم أن الإفيممد<آؤثودنام 

ُئثمومحأ؛٥؟^ صرسثآء س رشئنيب''نتآأعئم هًدثآ ثأثأ لألثودة ءيم 
رز^١ ١،-^ آعدآكثيبمأولأم م ٤^١ 

وصثثثذ يتأ محة0ثنمحم' شين نآش/ث محل.؟۴؛ أكتؤ 
سناو1ةت1؛لإ*\هنلأأؤ؛^؛١ دون من منآ؛ةأنيتاثتدؤن >ث؟ه إدا هافيًإمتيم إل تعم وأل؛ات 

سءمن مزأش لك وما لك لآنٍولآتثثفتف قودإبزم وحدْآللأ مح—محأأش حى أبدا وآثصثاء 
1ثصنأمحت\َه 

ثالنزول سب — ١ 

والزبيرأنا افه. رسول بعشي ت يقول ظم عليا سمعت ت يقول عئ كاتب رافع أي بن اطه عييد عن 
ساتعادى فدبا منها. فخدوه كتاب معها ظعية -بما قاف "^٤، روصه تأتوا حش انطلقوا ت قال والقداح 

فقيا:كتاب، من معي ما فقالت،: الكتاب،. أحرجي فقلنا: يالثلعيتة، نحن فإذا الروحة، أتينا حتى حتأتا 
أيبن حاف من فيه: فإذا ه، الني به فأتيتا عقاصها، من فأ-مجته الثياب. أولتتيق الكتاب، لتخرجن 

حاف،؟٠٠يا ط؛ راما ه: التي فقال قق• الّ؛ي أمر •بض نجرمم بمكة مز الشركئن من أنامن إل بلتعة 
منمعلق، من وكان هم، أنفمن أكن ولر فريس من امرأ كث إف اش، يسول يا عئ تعجل لا ئالث 

أصطخأن فيهم اكسي، من فاني إذ فأحست، بمكة، وأموالهم أهليهم بما عئئون ئرابات لهم الهاجرين 
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سورة!المتحتت

صدقكم٠.ئد ءإقه قوت التحي فقال ديتي* عن ارتدادا ولا مقمرا ذلك فعلت وما قرابتي، محون يدأ إليهم 
علاطلع هقآ اش لعل يدريك وما يدرآ، شهد ®إله فقالت عتقه. فآصرب اش رسول يا دعتي عمرت فقال 
ث٦ثئيذوأءامؤأ ^؛؛j< كتأيتا ؤ فيه' ونزلت عمرو' قال لكم^• عمرت فقد شثتم ما اعملوا فقالت يدر أهل 

وصحح،  ٠٤٨٩ برتم )الأية( باب المنحة، سورة ~ الضر كتاب — ٥ ٠ ٢ a/ البخاري )صحح ه. آمحلياء همعدهإ عدؤبجا 
(.٢٤٩ ٤٣٠يرسة، 1بي ين حاءد_، وتصة بيره أهل ضاتل من ياب الصحابة، قضاثل كتاب —  ١٩٤٢—١٩٤١ملم؛/

•الشا،مرٍ 

كدبواالدين وعددكم عدوي شمحدوا لا عثه: ؤينهاهم للأعداء، التودد من الومضن تعال اض نحدر 
هالرسول يرجون والقرآن، بالدين كدبوا وقد وتصادقومم، نحثومحم وأحياء، أنصارا ورسوله باق 

مرةميل j رلج٠اد دياركم من ■حرجتم كتتم إن ودّوله، باق ]يانكم لأجل مكة من دبمرجونكم 
باأعلم وأنا لهم، دئقربا شأ الأسرار ئتلمحومم أنمارآ قمحدوهم فلا رضاي، طف، أجل ومن الدين، 

الحمح،•طريق عن حاد فقد التهلر، الشر ذا الخير الأمر ذللث، شتل وتى وأظهرتم. أّررتم 
V-Y - أثدبممإلًكم ويئدوا عيكم، حربا يكونوا بالمودة إليهم سرون الدين ٠ؤلأء بكم يظفر إن
تفيدكملن سواء، فتكونون كفروا، ك،ا تكفرون لو ثيء كل مل وممثوا بالشتم، ممهم وألبالبطش، 
^■؛؛3،القيامة، يوم وبينهم بيتكم اف مصل أجلهم• من الكئار تناصرون حغ، شنئا وأولادكم قراباتكم 

الخحيم.نار الجرميز ويدخل العيم، جغامتإ المؤمنين 
قالواح؛ن المؤمنين، من معه والذين ااق؛و؛ إبراهيم بما حاء الش الحنة القدوة ق تعال اف يزغت، — ٤ 

كفرتاسحانه، اش غيد من الأصنام من تعبرون ومحا حما، متكم بريثون إلنا وجرأْت صراحة بكل لقومهم 
فمروا حتر كفركم، عل دمتم ما أ؛اأ والغضاء العداوة وسكم بيتنا وظهر الأصنام، من آمنتم بإ 

ريا،لل—، مح؟سغفرل أمم حين آزر لأبيه الئو إبراهيم استغفار الاقتداء من تثش يلكن بالتوحيد. 
علميكربنا يا — أ؛اْ به وعد موعد عن كان لأيه حذا ئقثدوا فلا — ثيء من اض عياب من عنلثه ألغ وما 

القيامة.يوم المصثر وحتبك ؤإليك تامين، رجنا وإلياائا ءشو1.< اعتمدتا 
العرينأنت، إيلث، ذنوبنا، — ربنا يا — كا واغفر علتا، الكمار يتالي3ل دينا ق مفتونين لاعنناكا رنا يا — ٠ 

تدبيرك.ل الحكيم نتقامالث،، اق 
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والامتاطات:المواتي 

معه.ويتنأةذى الإيٍان، بميم اض لأعداء الولاء — ١ 
والغب.لاللقراة وف، اش، ز الولاء يكون أن بجب ٢" 

الإسلام.من ذلك لا؛ترجه دلكن ه، يكة ش بن حاطب من ماوقع وتفتف، ا،لومن نحطئ ئد ٣— 
اش•دين j الفتنة لامحح دالولد عل؛،UJ الخوف ٤- 
نموي.ضرورة أبآته إذا لم ا،لوال توبة نول تقرير ْ~ 

ا-أءيانت.أحكام عله ونحري خاسآ، للعدويعد أسرارهم بإفشاء ادال«ين عل ينجى مى — ٦ 
هك.اف عل وكرامتهم بدر أهل قفل ٧- 
منه.اجتهادأ أحدهم؛ أحهلآ إذا الإسلام، ق بق الذوى اكالخ؛ن الصالتين عير مول ٨" 

يثمعمئ قوه نأكت منية تئئم عادّم ييثذآفيث عتمدسمح آن 
ه'.لقاتندن^أق ومحءم؛جوؤ 
وش؟يقمثرفينم أن وءلهروأ^^١^( ّء د.وصئوطرش ثنئجآق،آلدي 

ثر؛التم

منالتثرؤ ل حما حيدة ةدو0 معه والويتين محوأ إبراهيم ق — الومتون أبما — لكم كان لقد ما ~ ٦ 
فإدالرحمن، وطاعة الإبان، عن تغرض وتى الآحرْ. ل عقابه وعناق افه، يرجوثواب، كان بمي الكمار، 

حال.كل الحمويعف وصفاته، ذاته ق الخميد عياله، عن هوالغي ه وحل. اف 

الإسلام.بدخولهم ومودة محثة الشركتن أئاربكم من عاديتم الدين ومحن بيتكم بجعل تهال افه لعل ٧- 
بمم•رحيم التائمحن، نمائه غفور ثيء، يعجزه لا سء، كل عف قدير واش 

مننحرحوكم وم دبمكم، لأجل بماربوكم ب الذين عن - المؤمنون أةأا - اش ينهاكم لا 
إمطأمورهم. حميع ق العائلين محب اش إن إليهم. بالإحسان فيهم وتعدلوا إليهم، ئلإوا أن أوطانكم، 

عفالكمار وناصروا أوطانكم، من وأخرجوكم الدين سب حالبوكم الدين مودة عن اش ينهاكم 
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همالخؤ عن العداء فأولئك الومضن عل أنصارأ ثقخدهم وقى والحك. بالمرة ئتولوهم أن إحراجكم، 
ومحمعهم.لأمهم القنالون 
.،اض رسولي عهد ي مشركة وهي أمي عئ قدمث ةاكت عغهإ اض رصي بكر ش بتت أماء عن 

)صحح. أمك٠٠صل ارتعم، محال،: أمي؟ أفأمل راغبة، دهي ئدث أمي إف قومحلت،: اف رصول فاسفتيته 
سلملصحيح ، ٢٦٢برقم* ه أقن٤^٠١^؛^ؤتعادت اف وتول سشركن الهديت باب الهية، كتاب —  ٢٧٠ه/ البخاري 

(.١٠٠٣برتم مثرين، ولوكانوا والوالدين والأولاد والرؤج الأتريض عل والصدقة الممة ضل باب الزكاة، كاب - ٦  ٩٦أ/ 

والأصساظت:الفوائد 

بم•والاهتداء يالصالحين التأمحي وجوب — ١ 

للترجي،مهي، اض غثي م>، بخلافها محالة، لا ووجوده ببما يرجى ما دئؤع تفيد اف من ؤمثهم،ه ٢- 
(.٢٢٤)اسراكةاسرئ/ يع. لا ومحي ءأا يرجى ما يع ومحي والتوي، 

والنسب.الرحم محيل اف ق الأحوة عف تقوم أن يتبغي الجتهع ؤ، العلاقات ٣" 
بلتهمتحوز فلا المحاربون أقا محار؛؛ن، يكونوا لي إن الثرين أقاربه يصل أن لااسالم ثبوز - ٤ 
الأحوال،.من ؛حال، 

بآعيامم.الاحتفاء وجواز الن.مة؛الإحسان، أهل معاملة جواز ٥~ 

■٦٢ -
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ظئصأيمُجم'ئلإ
تثندهشأر»ثجثم المكث> ئئاؤأ ثعافم سءيذأرثيمأإقآلج\في ءلبمع-تهرينظةؤ يآئم 

محآثزسمصعآنلأ,ص
3(وه£آ<ن^آدئ م<شقُلأق ضمتوُتلأول*مثلن يبما إش 

٧٠٣٦ءانؤأ؛عمريتم''©أكآهآأؤعث أثث ؤأسثعفتهئثأادعهى تئأوي سبمدنيف>في 
^١٥^بجقلكدر<آهثار 

النزولIمسب — ١ ٠ 

Mاف رّول حمج مالأت - صاحه حدث من؛هءا واحد كل صدق - ومروان محرمة بن السور عن 
المحابقضية من همغ س قوله: وفيه بطوله، الخديث فدكر العلريق... يعص كانوا إذا حتى الخدبجة زمن 
ذلكقال حش رحل، منهم قام ما فوالذ احلقوا. ثم تحروا  ١٠قوموا ت لأصحابه افه. رمول قال 

نٍآيا ،؛ LqJLkأم فمالت، الناص، ص لقي ما لها فدكر تثتة أم عل يحل أحد منهم يقم لر فيا مرات• ثلايث، 
فخؤج؛،. JLaLpv؛؛وتدعوحالمك، بدنك،، ممحر حتى كلمة متهم أحد-آ تكلم لا ثم اجلج، ذلل—،؟ أنحب افه 

وجعلنمحروا، قاموا ذللث، رأوا فلما فحلقه. حالقه ودعا بدنه، نحر ةلائ،ت قعل حش منهم أحا-آ يكلم ؛لم 
تآتثاو تعالث افه فأنزل محومتات، نوة جاء ثم غأ. بعضا يقتل بهمهم كاد حتى بعضا، بملق بعضهم 

يومثد!مرأتينعمر فطلق حتى؛اغ:ؤسثمآمهمه ه ^ثاهمءثني»انينزلإ 
قوإلالغم يجع نم أمية، بن، صموان والأحرى سميان، أي بن معاؤية إحداهما فنزلج الشرك، ق له كانتا 

(.٢٣٧٢برقم ابهاد، ل الشروط باب الشروط، محاب ، ٣٣٣-  ٩٢٣>،/ الخادى )صحح المدينة. 

الضثر:

فا-حتمومن،الإسلام دار إل الكفر دار ص مهاجرائت، المؤمنات النماء جاءكم إذا المؤمنون، اتبا يا 
مؤمتا>ت،الأحبار بعد علمتموص فإن لي،امس، بحقيقة أعلم افه الإسلام. ق رغننهى صدق من لتتأؤدوا 

الكافرات،،نكاح ٧،>^، نحل ولا للكفار، المؤمنات ثمل لا لأنه الكئار، أزواجهن إل رثدهن فلا 
محزوجواأن عليكم ولاحزغ إليكم. الهاجرات زوحاتمم عل المهور من أنفقوا ما الكمار الأزولج وأعطوا 

-
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أوالكفر دار ز الباقيات الكافرات زداج ؛عقد ممثثكوا ولا صداتهى، آتجموقى إذا الهاجرات مولأء 
يم،ولخقى الإملأم، عن ارتددن اللابير نسائكم صداق من أنفقتم ما الكقار من واطلبوا بما، اللاحقات 

الكريمالد هوحكم الخكم ذلكم يكم• ولخقى أسلمي، اللاق ناتهم صداق من أنفقوا  ١٠هم ولعللبوا 
والأفعال.الأهوال ق حكيم بالأحوال، عليم واض بقوة. يخدوه بيتكم به محكم 

ملهن، دفعتموْ الناى صداقهن الكئار يعطكم ولر بالكئار، وئئن زوجاتكم بعض ارتد ؤإن - ١ ١ 
الصداق،من أعطوا ما مثل وغيرها الخاتم من زوجاتيم فقدوا الذين فاعملوا الكمار، هؤلاء من قفم 
مصدقون؟أنتم؛4 الذي أحكامه افه واتقوا 

افهمع محعلن ألا عل يعاهدنك، . ورسوله تحال باش الصدقات النماء جاءك إذا الض، ما يا - ١ ٢ 
يلجمنولا ملها، أو الولادة بعد أولادهن يقتلى ولا يرس، دلا شيثا، يرس ولا عبادته، ق شريكا 

العفليم،الأمر ذللث، عل ةعامد.هى به، تأمرهن معروف، ق نحالمثك، ولا متهم، ليسوا أولادا بأزواجهى 
والرحمة.الغفرة عثليم اكاتيين، عباده لاو.نوب غفور القه إن ذنوبس. من العفرة لهن افه واسأل 
إليههاحر مى يمتحن كان ه النه رسول أف أمحرته . الض ذؤج عنها اف لصي عاممة أن عروة عن 

ثيثامأذُءقآنلأث،تثأش قيمك، ^^ثث، ت٠الت  ٥١بقول الأية ؟رذْ الؤمتات من 

تمحيف، ثنيثى ولا نأتبييحى ئزط ءلأأيتُايثء-كتي آولتدص ولابمئمحن، بمميمحزمحألآ_تي، 
الومناتمن اكرءل إآ أم فتى ءاثثأةت قالت، عروة; قال تلمهىؤآسعفرهجآقتإ0آقهعشسؤ><مه 

إلاسايعهى ما البائعة، ق قط امرأة يد يدّْ مئت، ما واف ولا كلاما، باي٠تاكاا »قد ه: اف رسول لها قال 

وصحيح، ٤٨٩١برتم ١^؟^، التحة، سورة ~ التفسير كتاب ٥ ٠ ٤ a/ ايخاري رصحح دلاكا٠. ٢، بائعتك قد ١٠يقولمحت 

(.١٨٦٦برقم الماء، بيعة كيفية باب الإمارة، كتاب ، ١  ٤٨٩م/ مطم 

قاء،أنمارأوأصح. وكفرهم، لشركهم عاليهم؛ اف غضب، الدين انحاذ عن الومتتن تعال اف ينهى - ١ ٣ 
والاستفادةالأموات إحياء من الكمار يأص كمثل الأحرة، ز اف ثواب، من نفوّهم ق اليأص ممتكن فد 

•منهم 

والأستت؛اطاُت،:الفوائد 

الؤْتة٠من والشرك الشركة من الومن نكلح عم؛ — ١ 

مهور-من ينتخممى ما دفع ويشرط عليهىطهئ، يمضي أن بعد الهاجرات الومنات زوبج جواز - ٢ 

ه،سبما لأقه لايث،ك آن ؤ عليئات فقرأ قو، اش رسول بايعتا ت قالت، عنها اش رصي عملية أم عن ٣" 
هالتي لها قال ف،ا أجربما، أن فأييد فلانة، أنتت.ئني ت فقالت، يدها، امراة فقيقتؤ النياحة، عن ومانا 

-٦٢٨-
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ؤكآجاألبريإدا-؛آتقباب المتحة، مرْ — الضر ٥—كتاب ٠ a/٦ الخاوي )صحح فايعها. ورجتت، خانطالمغ شيثآ، 
(.٤٨٩٢أ^محقثهيرنم

العدلعل الحياة وتقوم حقه، ان إنكل يآخد حش ماله من شيقا حير مى مل القصيص ~ ٤ 
والمط.

بالشركت.اّتمرارزواجه محوز لا الملم وكدا ْته. طلاقها بجب بل للكام، لابجل الملمة الرآة ٥- 
لهن.الدين مدا تكريم عل دلالة اء الئبيعة ٦— 

M.اثداة؛الر-ول محهن؛ الأجانب للرجال اء الغْمافحة تحريم - ٧ 
أهمقه.عف دلاله وآحرها الورة ول ل الولاء موضع تكرار ٨" 

الدعوة.مراحل كل ل ومشاركتهن الدين، تصرة ق العظيم ودورص اكاء مكانة - ٩ 

'؟اا- 



الصفمحورة 

مدنية.ت النزول 

القاصد:

وآدابه.القتال أحكام يعص بيان — ١ 

الدعوة.معوقات لواجهة وتثييته .i التيى لية ت~ ٢ 

ت؛.محآؤنفيأهم

يمؤثميى^^٢ ٣٠١٠•١^؛؛، ^؛٦١ ُأج؟ رهوأم،رآأكثّ ا رتايىآمحبيّماقآكمو؛ت ,قو ح سؤ 
ش؛زكت>نحب إنآمت ?٥؟ سورتث> ثُ ما >ضثؤ\ 1ن اش عند نعتا يتكثر ؟ ٥١معالون لا ما 

دنمدُمحّلميميهيّ، مرمى ئاد ناد أته ثتبمؤم َلأدهرسنن صما تيلؤ، ؤ، يقتشى 
لأ؛لإنيىآلممؤأقث هلؤيهم آئة ٌأ قثائاغوأ ءيًًظم آئو رسؤل آؤ هنلعنتى وهد يوذؤبق 
آمحيؤيى دئ ( مصدعاِثتا؛؛rjلوكٍ آش يبمؤل إؤ يل، إني َُ،يم؛ببؤآ آبمت دعبمى  ١٠ياي أج؟ الشيشب 

لمهأوسآمح.م(آمحنمئثد٠ثاحءمآمحثتةاؤأثنداسترين بمدىآسمه 

النزول:سب — ١ 

أينعلم لو فقلتا: فتداكرئا، اش. رسول أصحاب من نقر قعدنا قال: ه سلام بن اش عبد عن 

ؤثوامرآهيتره؟ؤثئحلثمتافيآكثو؛توتايىآمحينر< تعال: اف فأنزل لعملناْ، اف إل أحب الأمأل 
ترتقكتاب -  ٣٣• ٩ ^ ٤  ١٣-٤ ١ ٢ م/ والمش التردي )أخر-بم . ^ نالاقظزن سووث تائوأِد؛ ١^؛؛؛ كآيا 

وابنالأععال(، أفضل افه سيل ق ا-بمهاد باب ابهاد، كتاب — ٢ ٠ ٠ Y/ )المن الدارمي وآحرحه الصف، سورة ومن ثاب القرآن، 
الخافظوصصحم (، ٦ ٩ / Y )التدرك الن.مي وواث وصححع الخاكم وأخرجه (، ٤٥٩٤برقم ٤ / ١ ■ )الإحسان صححه ز حبان 

(،a٥٠٩/الباري قع حجر، ابن 

قوما السبع السموات ق ما فكل صجحانه، له محلوقاته حمح ؤإذعان الكون، ق عثلمته تعال القه _^، 
نديثرق ا-لحكيم ملكوته، ق العزيز سبحانه وهو وتقديسا، تمحيدآ ويحمد0؛ طه شثح المع الأرصين 

محلوقاته.شؤون 

-٦٣٠ -
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ثئضابالفعل؟ يصدقونه لا ما الإبجان دعوى من ا،لؤمتينت!؛'تقولون عل تعال اش يعتب 
تفعلوه.لا ثم شيئا، تقولوا أن اش عند 

صامنكوبم ديته، نصرة سيل ق يقاس^ن حيئإ فم، محثته ويؤكد الجاهدين، عل اثله بمي ~ ٤ 
العدو.منه يتقد لا محكم، متعاسلن، بتيان كأثبمم صما، 
ااذاقوم يا ت النسب بقرابة تممطفا قومه ١^^٢ موصى حاطس، حن ~ الرسول أئيا ~ واذكر ~ ٥ 

الحلص الم.فوا ملكأ إلتكم؟ مرسل اض رسول أق يميتا تعلمون وأنتم الأدب، وسوء بالعصيان دؤذوش 
تعال.أوامره القوم بمدي لا واش الحؤ• ايع مول عن قلوبهم اش صرف 

يتؤراؤ تعال: مال ي أذى، إليه أويوصلوا ه ائتي من ينالوا أن للمرمتئن مي ®وفيه ت كم ابن قال 
[،٦٩١١الآحزاب:]ه 

إلتكممرّل اش رسول إق إسرائيل بني يا اهأ؛ مريم بن عيسى قال جن ~ الرسول ابما - واذكر ٦" 
وهو)أخمد(، اسمه بعدى من يأي رسول بمجيء وميئرأ التوراة، من قبل جاء ئا ومصدقا مؤيدأ، 

واضح.سحر ذللث، أف زعموا الباهرة، والعجزايتط الفناهرة، بالأياُتج ه محمد حاءهم نلثا محمد.. 
شالشركاء وادعاء بالحر، تعال اش رسل كامام اش، عل الكذب احتلق عدوانا أسد ومذ ٧— 
ومحتمعهم.هم أتفالظالين القوم لابمدي واش الإسلام؟ دين ق الدخول إل وهويدعى تعال، 

والأّتنياطاتتالفوائد 

قولهوبمد وعد. وحلفت كذب يفعل، ولر كذا أفعل القائل قول إذ الوعد؛ وحلفث الكذب نجربم ~ ١ 
اش؟مقته مذ وكيف، البغض، أشد أبغضه فقد اش ومذقمته البغض، هوأشد الذي المن، من 

وحرمانالهلع إل يودي فإله الدب، بعد الدسب، مواصلة من التحذير ٢~ 
بالتذر.الوفاء وحوب ٣— 

قوالخلل ^؟ ٠١١سد بمثحب واثه الصلاة، كصموف صفوفا القتال ق الجاهد>ين قيام استحباب ~ ٤ 
المحفوف.

والماضي.الحاضر ل الحرب فواعد أهم من القتال ق والانصباؤد اش، سبيل ل الخهاد فضل ~ ْ 
والنصر.القوة عوامل من مهم عامل الوحدة - ٦ 

 ~U بالصر.وأمْ قومه، كفار من أصابه فيها ه اش ومحول تلية

والفعل.بالقول إيذانهم وعدم الأنبياء، احترام الملم؛ن عل محبا ٨" 
القلوب.نيغ ل )٥( الأية ك،ال العمل جض من ا"بمزاء ٩"" 

--اا ا- 



الصفصورة 

والشرك.بالكفر هم أتفالذين؛للموا لام|ق قك اف ائ منشئ إخار الأيت)٧( ي - ١ ٠ 

تئLJكاأيبملئملث ئؤآلذة ''جآ ءقمْآتكتيك نأو مبٍبم■ ثم تأس آم.ثأميءم من ٍؤونهلممأ يؤ 

مؤن.'بمغمّتمحتؤل0كم -فئ دم محمحنأشمحثمٌهثة و؟ 
صمو'لأرئثممث؛اُ

شمإيقىمال ء١ءإعاآثر^مكc آقن يملإآ ُو؟ همبمب ثبمح سسثثأامح 
آقيق^١ ١٠ٌوت يخإك لتزيأذ بقى ين ؤليثة قامتت أنمارآئي ض للؤايجين ءد آمحاة،إلنم »ى 

ةئبمأيا.مج،تؤأعإ؛<نئزج 
الشيرت

.،الشي ضد أعلئوها التي الإشاعة بحرب العفليم القرأن حقائق يردوا أن لون ١١٥١١هؤلاء يريد ٨"" 
ورسوله.بافه الكذبون ولوكرْ وناصره، دينه مظهر تعال وافه 

الخالقةالأديان كل عل لينلثه الإسلام؛ ودين يالقران قق محئدآ رسوله يعث الذي هو سحاته اطه ٩" 
بالشرك.العائدون إظهاره ولوكره به، والعمل بنشره 

سقيكمرابحة، نحارة إل أنشدكم هل والال،ت بالنفس ابهاد ق الومن؛ن تعال اطه يرعب ~  ١٣"١ • 
بالأموالاطه كلمة إعلاء سيل ق ونحاهدون ورسوله، باطه صديقكم عل تواظبون مومع؟ ^اب من 

الرابحةالصفقة عفلمة تعلمون كنتم إن سواها، نحارة كل من لكم حر العفليم العزض ذلكم والأنفس. 
الأء|اروأشجارها قصورها نحت، من نحرى حتايث، ويل.حلكم ذنوبكم، افه يغفر إذ الفريدة، الم؛رايت، ذامت، 

هوالفلاحالكريم القام ذلكؤ داتذن. إقامة حانه ز مواصماما كل الطيبة بالساكن الذبة، 
أبما~ وبئر عاجل. وقئح تعال، افه من ئصر محي تحبوما، أحرى نعمة الصفقة هن-ْ وق العفليم. 
النهيرة*الطيمة اك■برة بلمْ الؤْتين ~ ارّول 

قالحن افه، اا.ين أنمجارآ فص عسى أصحاب كان ك،ا اش، دين أنصار كونوا الومنون، أبما يا — ١ ٤ 
فامن—،اطه. دين أنصار فحن الخلصوزت أصحابه قال اطه؟ دين لمرة ل مونا ؤيكون يصرل، من لهم: 

علوئصزناهم الوتن، فايدنا متهم، أحرى طائفة وكفرمت، القه؛، عيي بدعوة إسرائيل بمي من طاثقان 
والإيان•فأصحواغالنبالجة الكافرين، أعدائهم 

-٦٣٢ -



الصفسورة 

عيسىززمن آمنت الي الطاثفة ق١شمممئيحإعثهيمي: اش رصي عاص ابن عن 
ؤءل،عتومهعنس زمن ل ءيسيىؤئآئبيثاضأه زمن ز كفرت الش الطاتفة اؤءةربمٍثههبحي: 

صحح(.وسس ٤ ٦ ١ U/ اسق ب، اي، ابن )احرجم ه. غمثمأشمإ0 ؤ اثكفار دين عل قودينهم محمد بإظهار 
الفوائدوالأساطات:

العتليمة.الكياثر من وأته اش، عل الكذب تحريم — ١ 
علعقولهم.سهلرالتللموالضلال أن بعد الباطل، ؤيتمرون الخق محاربون الظلمة أن تقرير ٢~ 
الأرض.سمم وأته للإسلام الممروالعامة متشلأبأن إحيار زالأية)٨( ٣- 
قو.محمد الرسول نبوة تقرير ٤— 

•الأرصى أرجاء ييمم يظهر، صوف نورالإسلام أن ~ الحق وحكمه ~ حكم افه إن ٠~ 
الدنياق عاحءأم وأالعباد حير فيه لما الإمحلأم؛ ودين بالهدى هو محمد.آ رسوله أرسل اطه إل ٦" 

والأحرة.

 ~U ك،اعثليمة، أمور أربعة ق جز.اؤْ محنكون الوُّذ،، يقدمها عناصر أربعة ذمثر ( ١١)الأية ز ورد
فيالآية)مأا(و)ّ\ا(ّ

ورسوله،باطه إي،ايبمم عل يداومون الدين جراء عن منشئ إخار ا-ّآا( )٠ الأيات ل ٨- 
عدوهم.عل غوسمرهم افه فان والأنفس، الأموال من بايملكون ديته لمرة اف؛ سل j، دمحامدون 

وابهادبالمال.بالفص، ا-بمهاد نوعتن: وهوعل اش، ميل ل ا-بمهاد محل تقرير - ٩ 

عنذلك،.الزيغ من والتحذير أمامهم، والثبات محاربيهم، قتال المومتتنعل تشجح - ١• 
البامحلل.وزهق الحق، إعلاء سبيل ق والمال التقى سدل الخاء ق الترغيب " ١١

-٦٣٣-



ا-إءمعةسورة 

 Iمدنية.النزول

اكاصد:

تعاق.ف والربوبية تقريرتوحيدالألوهة ١" 

الخمعة.صلاة أحكام بعض بيان ٢" 

الخاليلة.مقاصدها وبيان الغى رسالة تقرير ٣" 

٢٥صض<له دإن؛امأثنلأفي وأ-لآكه ديمنثثم'أصب يتخمأعنيم يمم ثثة 
ذوآلذنتزؤآقع من يته ضزآش يلش  ٢٥؛يبموآيغرذوأُ لثاثحمؤأمم دءامتُاثتيم 

وره^٨٤ 
•المس،رء 

تمحيدآالسح؛ ل وما السح المموات ق ما كل تعال ف والتحميد باكسيح يلهج ~ ١ 
ملكوت4،ق العزيز عيب، كل عن الترْ القدوست فيه، التصرف ئيء لكل الالاثs وهو*سحاته له، وتقديا 

خلوثاته.شؤون تدبثر ق الحكيم 

'أأ-'م-ّسباوزول:

ثثامسمم وءالحتن ؤ الخمعه صورة عليه فأنزلت ه، النيئ عند جلوصأ لاكتا قالت هغ هريرة أبي؛ عن 
وصعالفارمحي، ملمان وفتنا ~ ثلاثا سأل حش يراجعه فلم اف؟ رسول يا هم تن قال؛LJ^،^ ه كحقؤأب! 

هؤلاء«,من أورجل ~ رجال لتاله الويا عند الإمحان لوكان ةالت نم ~ سنان عل يده قق افه رسول 
ملموصحيح -  ٤٨٩٧برقم ه مم ئغعؤأ لثا بميم و*امتئ ؤ ا-لحمعةا مرر؛ — التفسير كتاب — ٠ ١ ٠ a/ البخاري رصحح 

ينحوه(.قارص فضل باب الصحابة، خضاتل كتاب — ١  ٩٧٣— ١  ٩٧٢أ/ 
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ا*بامعانّورْ 

■القسيم^ 

—نادؤآ إلا ~ والكتابة القراءة يعرئون لا الدين العرب ررلأإف محمدأ٠ أرسل هوالذي سبحانه اش 
القرآنؤيشهم والعاصي، الشرك دنس من ويطهرهم القرآن، عليهم يقرأ أجعتن، دابتمق الإنس يإل، 

أممإل سحاته وبعثه والعاصي، بالشرك ءلامر الخق عن انحراف، ق بعثته ئل من كانوا ؤإن والمنة، 
تدبيرj الحكيم ملكه، j العرين هو وافه القيامة. يوم إل الأجناس شص س ه الصحابة بعد آخرين 
حلقه.

يعطهاض من محل كاقة، واجس الإنس إل n الشئ بعثة س والشرف الشأن العظيم الأمر ذللث، - ٤ 
حلقه.عل الوامحع الفضل صاحبا وحده واش عباده. س يشاء من 

الكتأ محمل الحار كمثل بما، يعملوا لر ئم بما، العمل وئمو,ا اكوراه علموا الذين اليهود مثل ْ~ 
الكدبينالقوم بمدي لا وافه قو• الم دْجمجرات ١^٠^<، الكدبتن؛اياُت، القوم مثل ّاء فيها* ما بمرق—٠ 

وكتبه.له ورّتعال اش حؤ عل المعتدين الظالغ، مي، كانوا حيث، الحمح، ائاع إلح، 
الفواتدوالامساطاُت،:

الشرك،من ويطهرها القرآن، أمته عل يتلو اش يعثه أميا كونه ح فإثه قيو، اش يمول مهجرة ~ ١ 
يالإيالتا•صديدها ييئمح 

م١شضاكربوض١لعالمذيصدهؤ٢- 
الةسةوضالأممّءمومرّعل الدلالة ٣- 
غيرهم.وس العرب من ة؛اق اف رمول صحابة فمل ٤" 
 ~ْ j )غمأقم والشارة؛يحول، وتع، غيي، إخبارعن وذلك الشوة، معجزاُته س معجزْ الأية)٣
(.١٠٩ه/ القاصص )تفر الإسلام. ز العرب، 

وعنرجونحدوده، يتجاوزون الذين الظالمتن القوم لايدمح، اطه. ل"مارمتقلأيأة ذالأية ٦" 
أوالمتمل.أوالحاصر الماصي كانواj( سواء ٠ل١ءته، عن 

فيه.بإ يعمل ولر اف، كتابح محفتل من دم - ٧ 

بأسوأالأوصاف.ووصمه به، أويكفر يه يعمل ولا اف، كتاب يأتيه يمي التنديد ٨— 

القرآن.كتابمم ترك ل اليهود مشاحان من تحذير ٩" 
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الخمعةمحورة 

صثأبيِشمحمحمح أقم ثاد7أإنرسلم أس كأي ل قؤ 
\قىأتوق ءلإ0 ه سق عيم وآثث ؤنمحؤ-و يثا ١^١ والأ_تؤق7 ه صندقمت 

أؤ؟صاون يتأثم وألثهن،وه عتام_آكسما قرردو0إق ثنمهظم ؤثم» ينه مثو>ك> 
ذإمح؛رآثج ودروأ دَؤآس ةسم٢إق منمرمِآليث،نق ءامواءدا آكيق كأي 

وTتعوأينضفيTشآشىأفيآٌ؛0 محيض ^٥١ ?0؟ تلثون 
ؤصكهاه1آهقماهتآشثري£أرواآشنو١إي وإدارآوأبمرْ قد؛ؤملحرنأو؟ أقأيئإ 

ه^^آبمتئوآهءرآٌق. آلم 
الضر:

دونافه أحباء الكم زعمتم إن أحثاء أمم يزعمون الذين لليهود — الرسول أثبما — قل ٦—٧— 
حرصاأبدأ الموت يتمثون ولا لكم. اش حب ادعايكم ي صادقين كنتم إن الموت فتمنوا الناسي من عيركم 

بالمعتدين.عليم والقه الجرائم. ارتكاحم يب الدنيا؛ الحياة عل 
يوميرجعون ثم مدرككم، فائه منه مربون الذي الموت إل اليهود: لهؤلاء — الرسول أثبما — قل ٨— 
علميه.للجزاء الدنيا ق تعملون كنتم ما بكل فختدكم حضر، وما ءابا ما بكل !؛ ١٠١١افه إل اليعث، 

والصلاة،الخطة منع إل فانصوا الثانٍر الأذان الجمعة لصلاة أدن إذا الموهنون، أيا يا ١— • — ٩ 

تعلمونكنتم إن لكم، حثر الشأن العفليم الأمر ذللث، الصلاة. عن يشغلمكم ما وكل والشراء، البح واتركوا 
عيكم،بافه رزق من واطيوا الأرض، ق فانتشروا الصلاة أليتم ؤإذا تعال، القه ورصا الخثر من فيه ها 

برضاه.تفوزوا لكي ذمكرآكثثرا؛ اف* واذكروا 
النزول:سسءتإ — ١ ١ 

الناسفغار ~ الّكا. ْع لنحن ~ الجمعة يوم عثر أشلث، قال: متهما القه رضي القص عب،. بن جابر عن 
الشتر"-كتاب ٠ ١ ١ A/ الخاري رصحح ايثنأأشقو١إلإاه. وإدايآوأِبمثره الثه:ؤ فأنزل رجلا، عشر اثنا إلا 

(.٨٦٣برتم )١^(، تعال: قوله ل باب الخمعة، ممامحح - ٥ ٩ • Y/ لم موصحح . ٤٨٩٩;رمم ايمعت صورة 

المر:

انجا~ وتركوك علتها، أئلوا وزينتها أولهوالدنيا نجارة رأوا إذا أمم ا.او.المين بعض عل افه يعتيج 
اللهوبربةمن حثي العثليم الجزاء من الكريم اممه عند ما لهم: قل نحي-،، وأست، اكر عل قاتأ — الرسول 
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الخمعةصورة 

الدنياز هته الرزق فاطلبوا وأعش، رزق محرمى تعاق وافه رابحة. كاث مهما التجارة من ومحر الا-ذيا، 

دالآحرْ•

والأسياطات:الفوائد 

وفرارآمنه.الوت هن خوفا الناس أكثر اُبمرائم ذلي أن بيان ~ ١ 
علش للحياة ليثارآ أبدآ، الوُت، بمتون لا اليهود اة متشلأ إخاد )ا*-ب( الاجن ق ٢- 

آخر،متقيئ إخبار ومما اافعال،• وسوء الكفر من هدموه ما ؛___، لهم؛ افه عقاب من وخوفا الاخرة، 
ا،لوت،لايتمثون لدللث، فعالهم، وسوء بكفرهم مذنبون ؛أمم اليقين، علم بملمون اليهود هؤلاء وهوأق 

هافه وهوأق آخر، متقيئ إخار وقتها لهم• القه عقاب من وبمافون الاخرة، عل الد-نيا الحياة ويؤثرون 
ثيء.ظلمهم من عليه تنفى فهولا - أوايتقجل أوالحاصر الماضي ذ كانوا _( سواء ~ بالظالمن عليم 

شرآفشر.ؤإن خيرأفخثر، إن علميهات اّبمزاء ثم ،، ١^١^١١ؤإحماء والحذاء البعث، واقعة تقرير ٣" 
الخمعة.صلاة الهياعات أعظم ومن الله، طاعة ل ايارعة أهمية ٤~ 
الثال.الداء عظيم،اع إليها، والذهاب الخمعة صلاة وجوب ٠- 

الثاف.الأذان يزدن المؤذن ثمٍع إذا العقود، وسائر والشراء البيع تحريم - ٦ 
الصلاة.عل الحهلثة تقديم عف دلالة ١( الأية)٠ ق ٧- 
الصلاة.ق الخ،اعة واشتراط فيها، والقيام الخْلبة، مشروعية ٨- 

محس،؛لا حيث، ص ررهص الموجمة، بالأسباب وعمل إليه، أنره وموص افه، عف توكل مى إئ ٩" 
الرازهغ،•حثر لأيه 
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النافثونمحورة 

٠مدنية I النزول 

القاصد:

ومكايدهم.المئاءقين من التحذير — ١ 

سان>قانيقاةسآفةاكاقوكوادامح.٢- 

تُآضصهم

آلتنميقلث>ثوةث',وأمحئثيثإيى رإقثتتامإثك هثوزآم ^تكآكغقئ٠١ؤاشنئإق 

محثاظولنيوهم ^١ ٧٥ي-آاءيسهوق عق فيع دمكنتمأ ^٢ ١٠
صقمحمحن0

^دوقوئمنم3يؤراوأرهؤإداند 
Iالنزول صسب — ١ 

أبتبن اف عيد فقال شدة، فيه الناس أصاب تمر ق هو التيي •ع ٠رحزخنا  iJLSظقغ أرقم بن نيل عن 
ليخرجىالمدية إل رجعنا كن ث وقال حوله• مى ينقصوا حش اش رّول عند من عل تنفقوا لا ت لأصحابه 

قالوا:فعل. ما يمينه فاجتهد فاله، أيع بن اف عيد إل فأرسل فآمحرثه، الشي. فأتيت الأذل. منها الأعر 

جاءكإذا ؤ ق: تصديقي هلث اف أنزل حش شدة، قالوا نمي؛ثا ق فوح هو. افه رسول، نيئ ثيب 
رجالاكانوا قال: ه وتوله:ؤحقق روومحهم. فلووا لهم، قوليستغفر الض فدعامم ه، آلثثنعؤن 

برقمه ؤبمثاثهم دتثى ونإداُوهم قوله: باب التائقرن، سورة ~ الشر كتاب — ه ١ ٠ a/ البخاري )صحيح ٠ فيء® أجل 
(.٢٧٧٢يرتم واحكامهم، اياضن صمات كتاب - ٣ ١ ٤ ٠ / ٤ لم موصحح ، ٤٩٠٣

المسج^.

اياققون— الرسول اتها — جاءك إذا ومكرهم: اياضن يحل من قووالومتئن ومحوله تعال اف نحدر 
يشهدواض حما، رسوله أمحلث، بملم تعال وافه حما، اف رمحول محثد يا نشهد؛أيك، رياء: تتهم يألوقالوا 

ئهلعا.التاةمين يكدي، 
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النافقونسورة 

V-Y  - يضاف. دين عن واكاس أشمهم نمعوا والأمر، القتل من لهم وقايئ الفاجرة آياتمم اعنذوا
ملوبمم،كفروا ثم فقط، بآلمتتهم الإيان أعاكوا أقبمم سب الإماد ذس ا-بمراتم، من يقترفون كانوا ما 

•الحق ايع بمهموز لا فهم كفرهم، جب بئلو؟م؛ عل اش فختم 
حل.يثهم،لفماحة لكلامهم، ئضغ يتكلموا ؤإن هيئاتمم، سحبمث، - الرسول، هما - رأيتهم ؤإذا - ٤ 
ونداءصوت كل محسون ال؛اني، والعلم الإي،ان من ملوبمم لفريغ الحاممل•؛ إل مثنية أحثاب كأمم 

ونمهم،اف أ-محزاعم فاحئ.زمم، حما، الأعداء هم دائأ. حوف عل فهم يذلك، مقمودون وأمم عليهم، 
والضلال،؟بالباحلل ؤبممئكون الحق، عن يعدلون كيف، 

تعالاف من الغفرة لهم ليطو_، تافن؛ ه اف رمول، إل يأتوا يأن ه الصحابة نصحهم ؤإذا ه~ 
عنمكقثمدن يمم الاستغفار، عن ينرصون درأيتهم الكفر، عل ؤإصرارأ سخرية رئيسهم حركوا 
التويت.

والأسساظت:الفواثد 

والحلف،الناس عل والتييس والكدبر، الخدلع من به ينمقون لما النافمن؛ س الحذر وجوب، ~ ١ 
الكاذب،.

الؤْتين.محاربة من الر ز يفعلونه يا اش ط عن صدهم ااغاف٠ين صمات< من ٢- 
الهداية.صاحيه وتحرم القي،، عل الهلح يوجج، فإل العصية، عف الاستمرار من التحدير ٣" 
حقيقته.عن لايئيئ ان الإنمفلهر أن تقرير ٤- 

يكونأن حشية صوء، كل س ، والتخوفوهوالخوف والجرم، والذلالم الخاتن نفسية عن الكشفح - ٠ 
لحراتمهم.وكثفا لحالهم، ؛يانا ذللث، 

٦٣٩..



سورة

آلمزمثُيم-يى آقت إ0 محأ يغفرآمة أن لمق-ثثفزثم ثهترأم ئثتعقتت عقهر ؤآء مؤ 
^ك-ظأمحمئآنزثوني عنت س عق نمموأ لا أق-خوإأشموة ئتر ه يبميى 

يثتلإ1ضجك<^^نفيقبمثآإئ ^^يزلاممثوق 
ول4محءيركوشالمرْآ؛هزيمأ'لآدق 

لئستحت١ م فاوكك وش،وأوثذهت< آس ذحتقم عن أؤل^ثصظتر لأُلإتآؤ1مصإ ممأ ١٠
ربمام إق قمنجآ ؤ؟ رن تمول آتؤث أحلم يمحك أن ٥^؛، يزثأ وآنغموأ  ١٥

ه^؛ساسؤنُو؟ جآء أه؟ملنثوحتآهصناادا محيحتن 
•إر المسأ؛

تعالاف يصمح لن استغفارك، عدم أو ~ محمد يا ~ لهم استغفارك النافق^ن هؤلاء عل سواء ٦" 
•الحو طريق إل طاعته عن الخارجين القوم بمدي لا اف إل الفاق. عل لإصرارهم عنهم؛ 

 ~U منالهاجرين عل سفقوا لا الديتة: لأهل يقولون الدين هم يأبمم الم؛اءقين، ماح تعال اض يفضح
خزائنملك وحدْ وف النفاق. رأس أبير بن اف عيد بذلك القاتلين ومن يتركوه• حتى محفل أصحاب 

لخلوقاته.اف تدبير يفهمون لا ولكي الخلوقات، جع يرزق المح، والأرصئن المح الموات 
لثخرجىالد.يتت إل رجعتا إن واف بغرور: ر بن اش عيد ايافقين رأس قول فضائحهم ومن — ٨ 

الالنافقين ولكي الصادقين، جووللمؤمنين ولرسوله العزة تحال وش الأذل. الومتين فريق الأقوى فريمنا 
الحقيقة.تلك يعلمون 

الاخرةعن الدنيا تشغله وقن اف، عبادة عن وأولادكم أموالكم تشغلكم لا الزمون، ما ا - ١ ٠ ٩- 
التيأموالكم من وأئفموا والاحرة. الدنيا ق الخاسرون هم الحق، عن الثعداء فأولئك تعال اش وعبادة 

موفوأحنت آمهشي، ملأ رب يا أحل.كم: فيقول الوت، علامات محيء مل من البد وجوم ل رزقاكم 
ّبأحكامك العاملين الصالحين من وأصبح مال، من فأنفق قليل، زمن إل 

منتعملون ما بكل خبير واف الكتوب. أجلها حضر إذا الوت عن نفا تعال اش يوحر ولن — ١ ١ 
عليها.وسيجانيكم شؤ أو حير 

-٦٤



ااتاءضنمحورة 

والأسشاطات:الفوائد 

 "١ jij^ عيها.وتآمرهم لها، وتقريقهم الأمة، عل محاطر
موتمم.حال ل عليهم الملام ولا حم، الاجماع دلا محتهم، ولا للمنامحن الاستغفار بجون لا ٢" 
فهوو٠لاعته، اض عيادة عن وأولأد0 أمواله تشغله ثن يأل متقيئ إخيار ( ١ الايات ل ٣" 

أعطاهما يبعض الإنفاق إل يبادر لر مى دأ0 متملأآخر إمحار دفيها ورحته• اف كرامة من حخله مغوئ 
وأحاكآمهاكي، قلا رب نادمآت سيقول فائه وعلاماته دلاثله يرى ويدأ الوت وجاءه الخير، طرقا ل اض 

قمم.وقت إل مول 

الماغ.العهلي صبحانه لأثه منعه؛ عل أحد يقدر ولا الووالفاجر، يرزقا افه عند من كله الرزق ~ ٤ 
ومكان-زمان كل ي للمومتئن دانا تكون والغية المر ْ~ 

منالحق تمييز عل يقدرون فلا أصحابه قلوب عل يطبع النفاق ٦" 

الخاسرين.من ذلك يفعل مى وأ0 افه، دين عن والولد الاشتغال؛انال ونحريم وكراف، وجوب ٧" 
لكافر.بمون ولا يدل ألا الومن عل بجب، قلدا وللمؤمن؛ن، ولرسوله ش الحق العزة ٨— 

١منصيته الإي،ان ْع تؤيفا، أدائه عل القدرة مع تأخثدالحج حرمة ~ ٩ 
والإحسان.الم من المالحة الأمال وفنل الصدقة، عظمة — ١ ٠ 

النافقين.أحلاق من والإمساك الومتين، أحلاق محن افه ميل ق ~الإنفاق ١ ١ 

استوفته.إذا نفى أجل لايؤخر اف ~ل0 ١ ٢ 



التغابن—درة 

مدنة*الترول! 

القاصد:

التوحيدوالبعث.تقرير ~ ١ 

اس.الأمم هلاك من الوعئلة ٢- 

ورسوله;تعال اش طاعة عل الخث ٣- 

ص.'مءءم 

ت

ييآضآل5تيص

هزآقوىألثتدوهويمقَلإ،  ٥٥آيثه ثن وتايىآ*لأتءت الثتزت تا4< ِش يح مؤ 
وأ؛تيسآلإلآثوئؤِخلىآئثئب " ١٥يماضقأبمهبروثؤمحنجءأئع 

^١>؛،ؤسلأتاقثييآوماثؤنو\إهيى ا/و؟سلأمايىآلتوت ئصنعئفي^ماّاؤ 
ُأذث.كاميلش ه ولإهبيأ محاؤأز،دٌر وظك  ٢٥ألصدور 

يقوأ؟صآهآصصه 
•الم>ر 

الما تتزبما يينهيا؛ وما الح الأرص؛ن ز وما الح موات الق ما تعادحح ُتح ياكبح يلهج — ١ 
والشكرالكامل الثغاء وله ثيء، كل ل والتمرف اللك، بحانه له لعفلمته، وتقديا وتمجيدأ به، يليق 

ثيء•لامجزْ قدير ثيء كل لهوعل وقت، كل ق الشامل 
V~Y ~ لهمقر به، مصدق منكم وفريق به، جاحد منكم فريق الناس• أيبما حلقكم هوالذي تعال اش

السعموات الحلق أ؛دع ثيء، عليه ثنفى لا مبمر، ثر أو حير س تعملون ما بكل واف بالتوحيد. 
يومالرجع محاليه وهيئة، تقؤيم أحن ق وحلقكم القمودة، والغاية البالغة، بالحكمة المع والآرصين 

القيامة.

نحقوتهما كل ؤيعلم بيتهما، وما بع، الوالأرصين السع الموات ق بما علمه تعة تعال اف ي؛يرق ~ ٤ 
الأسرار.من المدور ق عليم؛،١ واف تهلهرونه. وما 

العقابرأصابمم الدين السابقين الكفار حبر يأتكم ألر لهم: موبخا الشركغر عل تعال اش يئكر — ٠—٦ 
علإنكارهم جح بيوالاحرة؛ الدنيا ي العثليم العقاي، ذلك الومع؟ اكار عاواب ولهم كفرهم، جزاء 

-٦٤٢-



التغابنسورة 

فكدبواالحؤ؟ إل مثلنات؛دونتا بشر هل فقالوات القياهرة، والآدات الياهرة، يالعجزات حاءتمم الش الرمل 
حال.محمودزكل عنحلقه، غض واش عنعيادمم. اش وامتض الهدى، اثماع عن وأعرضوا رملهم، 

والأّتياطاتتالفوائل 

للحمد.التحق اللك، فهوماللش العبود، اش تثثح الوحود ق ذرة كل ~ ١ 
والقدر.القضاء تقريرعقيدة ~ ٢ 

والخراء.اس ٣-إئايت، 

الصدور.بيات عليم لأيه منه؛ والحياء تعال، اف مراقة وحوب — ٤ 
الأجرة.ق والعذاب الدنيا، ق الهلاك من السابقة بالأمم حل بإ الأعشار وجوب ٠— 

^^'.ثيَهءهست0قابجاإمح
وشقلأكمحمآلةثا؛تي يرمبجث؛ؤيتحآثج ره ٥^^١شتأؤن-ثإو تألؤبيآكئأرتا دئ؛مإمحء 

فهآحنيدكتح محنياآلأئهنؤ من عنية ؛ثقت، ؤيدتنئم-متنلح\ ؤثتل لألؤ لإين 
1ةوأمح(محزآص

تثبمحه'وآثٌ.تةو،ّيىةمآأءاث<مح،مح؛يمحإلأظدتيآممووش، و؟ يياوبمر،آمائ. 

•الفسمخر 

برئ،ثمأ بل الرمول: هما لهم قل القيامة. يوم أحياء مورهم من يقرحوا لن أيبمم الكئار زعم ٧- 
اليعث،وذلك الدنيا. ق ارتكيتموه بإ الشنيعة الأحبار كحول نم أحياء، قبوركم من حما كحرجى 
تعال.اش عل تهل والأحبار 

مايكل واش رسولكم، عل أنزلتاْ الذي الكريم والقرآن ورموله، باش ~ المشركون هما ~ فصدقوا ٨— 
تيء.عليه محقي لا خبير، تعملون 

هنفالكافر غبن فيه يقلهر الذي القيامة يوم ذلك الحشر، ليوم — العباد اثيا — محمعكم القيامة يوم — ٩ 

ويحملله؛الوحا.انية، ؤيقر باش يصدق، ومي اش، طاعة ق بتقصيره ه نقالمؤمن وغ؛ر، اش، لرل ؛؛نكل-؛يه 
ماكينالأمار، وأشجارها قصورها محت من نحري تصرة، حنامحت، ؤيدحله ذنوبه عته يمح اش، بأحكام 

العثليم.الحقيقي هوالفلاح الكريم العال المقام ذس، أبدأ. قيها 
-■;٤٣-



التغابنمورة 

البمداءالكمار أولئك افه، صد من الرمل -يا جاء التي والعجزات باش ثدبوا والدين " ١٠
جهنم.نار ق إليه صاروا الذي الر"ح وقح أبدأ• فيها النارماكمحن أهل هم اش، رحمة عن 

هوفإئيا محة، من العيد يه أصيب ما كل أى ا،لمابت >م نزلت الدين عياده تعاق اف يْثئين " ١١
والرصابقضائهاليم وللت١لإيءان، لأركان تندقليه بالتوحيد، ؤيقرله باش، يصدق ومن وقدره، الذ بقضاء 

٠مسم^ ثيء عنفي لا ^^٠٢ اء الأص؛محن ء محيبكل تعال واش ّب^انه، 
عنأعزصم فان الكريمة، حكمته ق الرسول وأطيعوا العظيمة، أحكامه ق تعال اش وأطيعوا — ١ ٢ 
الييان.غاية ق بلاغا به أرمحل ما ييلعكم أن إلا مسؤولية رسولنا عل فليس الهياعق هده 

والأسياطايتر:القوائد 

فيه.ري_، لا واغ ونثورهم الخلائق بعث " ١ 

الإي،ان؛ال،ه.عن ؤإعراصهم كفرهم بسبب الكافرون؛ فيه يغبن اللي هواليوم القيامة يوم ~ ٢ 
مقدر.قيئ أما الومحن اعمماد اكيثة وهغ كمس ؛٧١ — ٣ 
و-مواء اليلأء من بثيء أحدأ يصيب لا محيحانه اه بأن مستقبئ إحيار ١( -٢ ١ )١ الأيتتن ق - ٤ 

بآمرهللتسليم قلبه، -يد باض يؤمن مى وأق وقدره. وقضائه بإذنه إلا ~ التقبل أو الحاصر أو اااضي 
أوالحاصرالماضي ق مواء — عليم شء بكل، اش.٠ وهوأن آخر، مستمئ إخبار وفيها بقضائه. والرضا 

الرسولعل فليس ورسوله، اش طاعة عن أعرض مى وأق ذلك. من ثيء عليه عض لا - المتقبل أو 
البيان.واضح بلاغآ به أرسل ما يئغ أن الرسول عل وإنا إعراضه، ق صزث 
هدهتكن ومن وحكمه، قضائه ل تعال ف والتسليم والرضا، المصيبة نزول صد الصر وجوب - ٥ 
وإناش إنا هائلا: هواسترجع وإن مصيبته، ق به ؤيلطمظ الأجر، وعثليم الصر ويرزقه قلبه اض حد حاله 

ؤآجره؟عثافقده، اف أحلفه راجعون، إليه 

والرضاالماس—،، عد الصر يقتفي وهدا وقدره. اش باذن إلا تغزل نازلة ولا نحديثج مصيبة من ما — ٦ 
اف.بقضاء 

صه.مى وما به أمر فيا رسوله وطاعة اش طاعة وجوب ٧" 

-٦٤٤-



التغابنسورة 

يق:اضأِلم قثلآإلتللأثئ;ءآشأؤ 
عمقأثن وهئمئؤإ نبمشمحوأ ثمنأ ؤإن مندرمحأ ل==ظلم عدوآ وأوك-ءظلم 

إنهمبجأ؛؛©ا خإأةثهؤ0 يويىقحشسهءهإيك وثن لآدمسهءظم فها - وأيفهؤأ ؤأطتعؤأ 
 _T آثتخريتب عناث\ حيسر. ّةؤر ؤاق؛■ وثئمزم 3؛^ هثنعثه -صنا مبما

التفرت

فليعتمدوحده افه وعل سواه، بحي لامعيود وحده افه " ١٣

الخير؛وعمل افه، طاعة عن أعداءلكم، وأولادكم أزواجكم بعمى إن يااتبماا،لؤْتون، ~ ١ ٤ 
عتهموئصمحوا العقايج، بترك ذنوبم عن تعفوا محان ذللث،• ق فم موافقتكم فاحدروا لهم، حممم ب—، ب

•م.الرحة عثليم اكائ؛ين، نمائه المحقرة عفليم اش فإن عليهم، وستروها اللوم، ورك عغها، بالإعراض 
عفليم.ثواب عنده واف اش. طاعن عن مسايرمم فقدتشغلكم اختبارلكم، وأولادكم إئإأموالكم — ١ ٥ 
ماواسمعوا طاقتكم، فوق التكلف يوف قدرجهدكم، عل مي4 واجتنامح أمره، بامتثال اف فاتقوا — ١ ٦ 

ومنلأنفسكم، حيرآ ذللئ، يكن الر، وجوه ق أموالكم من وصدقوا ورسوله، اطه وأطيعوا به، يوعثلون 
والأخرة.الدنيا ق الفائزون وهم العالية، الدرجامت، أصحاُبط فآوكلث، والهلمع البخل من سلم 
ويغفركثيرة، أضعافا الثواي، لكم افه يضاعف نقى، طسب، عن اطه سبيل ل صدقتم إن ~ ١ "٨ ١ ٧ 
مابكل عالي سبحانه وهو بالعقوبة، يعاجلهم لا بالدنيين حليم للمحنين، شكور والقه ينويكم. لكم 

محلوقاته.سنون تدبير ق الحكيم ملكوته، ق العزيز حضر، وما عامب، 

والامتشاطاتؤ:الفواثد 

ذلك.بعد فه الأمر وتقؤيضى انهي، وترك الآمور وهوفعل تعال، اطه عل التوكل وجوب ~ ١ 
ثزهم.من لبملم ذللته؛ محير أن الومن فعل عدوآ، والأولاد الزوجات بعضي من أف بيان ٢- 
لهم.كة وكومم لأزواجهن، والزوجات ترالد:ءم، الأولاد بعمى عداوة ٣— 
تعال.اطه عبادة عن والأزواج بالأولاد الانشغال من التحدير ٤— 

-٦٤٥



التغابنمررة 

^^١اللام، عليها والخسين الخض جاء إذ عنطينا ه اش رسول كان ^ ١٥ه بريده عن ْ~ 
^١٥ثم يديه، بين ووصعهإ فحملها، البر، من هق اش رسول فنزل وبمثران، يمشيان أحران قميصان 

حتىأصبر فلم وسثران، يمشيان اكبمسن هدين إل فنظرت ه فتنق وآؤكتآج افصدق 
دا-دين،الحض مناقب ثاب الناف، كتاب -  ٣٧٧٤ّرهم  ٦٥٨ْ/افن يحسم التردي )اخرحه ورنمهط. حديي قطعته 
t / ١ ٣ )الإحسان حان واين ( ١٨٠١يرتم ١ ٥ ٢ — ١ 0 ١ )T/ صححه ي حزية اين داحرحه  •  T وواثقهوصححه والجاكم ( ٦ "  ٣٨يرتم
إصتاده(.حيان وابن حربمة ابن محققا وحقن ٢(•  ٩٠٠برتم ماجه ابن )صحيح الأياق وصححه (  ٢٨٧/ ١ ) التدرك الذهم، 

بكلالظافر فهو المال، من المضل وثئع الخل من تلم ثن اة متشلأ إخار ( ١ )٦ الأية ق - ٦ 
مهليسؤ.بكل الفاتن حير، 

فإفنقس، وءلسي، بإخلاص افه سل ق أمواله أنفق قى جراء عن مستقلأ إخار ( ١٧)الأية ل ٧" 
لأهلشكور هث افه وهوأن احر، مشن وفيهاإحيار ذنوبه* ليغفرله ماأنفق،، ثواب له ّيضاعف، هق> اف 

يالعمؤةيعجل لا حليم ه اف أى وهو آحر، مشلمآ إحيار وفيها أنمقوا.  ١٠عل الخزاء بعن الإنفاق 
عصام.من 



الطلاقصورة 

مدنية.ت النزول 

القاصد:

الطلاق.أحكام ١-بيان 

الرأة•حقوق تقرير ٢" 

iiV .



الطلاقسورة 

لأنآمحأآشَثمجهلأ
يثتئوس آثي ثدؤد ثيثك وتؤ شحثؤ هن أن إلا عنثمحكح محيُ يبهى ين يمثرنت> 

نهقكن وا 0 \و< >ض :ئث اثن.^٠^٠ تل لأ شذ طم ثن ثي آص 
د؛لًًكمآلنهنده,لأ ؤآممؤأ ن؛كت علفي، ذوى ؤآثبمديأ بمعروني ؤ،رفإوض ءأعسءبمى؛٠^?^، 

ألمحئثيد،ظ، ه محثا أقي سَ؛انؤث مء بجعهو 

وأشأه سءثدرل J^3، آه اقودهوحتيثثإ0 ءق وبمر،ئو بمشب 
ألانالبؤؤيت عشلربجمس أسهر ثثنث سمن آتهنتّ 1ن ئلإؤ ين ألجمن ين 
هدهُأشصإظوم،بجسم،شأسبجل(محينآبمتل أجلمنأن 

ه''ه؟ سيعايمءويملألمإمص>آ آست 
الشسءرٍ*

هوبدلك ليعمل الطلاق، ق الرأة حقوق لبيان التبوة؛ بشرف ه رّوله تحال اُاتح جناطب ~ ١ 

واثقواالعدة، وقش واصبهلوا جاع، فيه يغ لآ طهر ق فطلقوص تائكم طلاق عل عزمتم إذا والومتوزت 
بثلاثكاملة عدمن تقضي أن إل فيها سكن الش البيوت من الطثقات محرجوا لا أحكامه، طاعة ق افه 

الرتى،فاحشة ز ونمت، إذا إلا مسها الخرؤج بجونلهى ولا للرد"؟ض• مملحة دهى أطهار أوثلاثة حيفات 
هنففللم فقد الأحكام هذه يتجاوز ومي القدر، العالية اش أحكام وتلك، عاليها. الخل. لإقامة فتخؤج 

رجعة.؛ياما طلائك، بعد بجدث افه لعل ~ الطلؤ، ابما ~ لاتدري لالعقاهم_،، بتعريضها 

يالطهر ق ت قال، طلقتم إذا ت يقول، ه لمتبيرى,> ثلكتراكاءقللقؤمى ^^١ عودهم مبن اش عيد عن 
(.٣٤٦و/ رالفتح حجر امن الخافظ وصححه الطبري، )أحرجه حميع. عير 

أوعليهى، والإماق، العاشرة حن 0ع تراحعوهن أن فيجمتذ عدمن، انقضاء قاربن فإذا ٢—٣— 
انجا- وأقيموا منكم، عدلن رجفن الطلاق، أو الرجعة عل وأشهدوا حقهى، بوفاء بمعروف فادقومى 

كانقى به يوعظ الأحكام هذه ق الشأن العال الأمر ذلكم لأحد؟ نحثز دون ؛الخؤ، الشهادة — الشهود 
أسبابعليه ويسهل صيق، كل من ئمحرجا له يجعل أحكامه اش؛طاعة يتق وقى الأحر، وباليوم بافه يصد3، 

،٤٨



الطلاقصورة 

لكلجعل قد ومحاءْ. أنره نافد اف إل فهوكافه، اف عل يعتمد وقى باله• عل عنطر لا حيث من الرزق 
لايتعداْ.مقدارأ ثيء 
ثلاثةالعدة فحكمهن: ءا-ءاى ق شككتم إن سهن، لكم الحمى دم عتهي انقطع اللابي( واسقامت، - ٤ 

تقعيأن عث-ءاى والحوامل أشهرأيضا، ثلاثة فعدمن بمضن ل؛ اللام، الصغيران والطثقات قمرية، أشهر 
الاحرْ.ق ؤيوققه الدنيا، j( أمره عليه ينهل أحكامه طاعة ؤ، اف يتق، ومن حلهى. 
بعدوندت امرأة ق أكي فقال: صد0 جاو؛و وأبوهريرة عام، ابن إل رجر، جاء ،؛ ١١٥نلته ش عن، 

ؤوأمكقآمح١ؤ،ينمحىأفأنات قلت، الأجلتن، آخر عتهات اف ا؛ز،همامررضي ئال< ليلة، زوجها؛آد؛عين 
سلمةأم إل ■مام، ابى فأرمل ملمة، أبا يعم، أخي،، ا؛ز، ْع أنا هت هريرة أيو ئال، 

فأنكحهاهحطثتؤ، ليلة، موتهبعد فوضعش حيل، وهي، الأملمية ثبيعة زيج ٠٢٠٠فقالتا: يسألها، 
—الطلاق، •ور؛ — النفر كتاب — ٥٢٢— ح/امآْ الخاوي )صحح خطها. فيتى أبوالتايل وكان قو، افه رٌول، 

٤(.٩ • ٩ برغم ه نجاهسصآله؛0 قؤ 
بجد،به لتأخدوا - العياد أتجا - إليكم أنزله الدى، اف• أم القدر العالية الأحكام س الماوكور ذلك، ٥- 

الحنة.بدخوله الثواب، له وبجرل، ذنوبه، عنه ينح أحكامه بطاعة اطه يتق، وقى 
والأسساءلاتاثالفوائد 

بمنزلة:هو سائقة معالخايتن، بعد العلاج هل-ا ولكن، اجتاعية، أمرية مشكلة معالخة العللاق ؤ، ١"" 
الم«.الدواء *آخر 

عنهااطه رضمح، عمر ابن ص، بجاع• فيه بثئشها طهر ق بمللمها أن وهي، العللاق، ؤ، الئق بيان ٢- 
فقال،ذللتؤ؟ هوعن افه رّول، الخطاب بن عمر أل، فه افه رمحول، مهد ؤ، جاتفير• دهي، امرأته طلمح، أثه 
بعد،أمك، شاء إن م تطهر. م نحمح،، ثم مملهر، حك، ليركها نم ، ١٠فمحاجغ*مرْ ^ت اش رّول، له 

كاب١ •  T٩٣/ لم م)صحح . الماء٠ يهللهمرلها أن هق أمرافه الم، العي•؟ فتللث، يمم،• أن قلر طلمح، شاء ؤإن 
(.١  ١٤٧ برجعتهابرقم الْللاقاييدمر يبع لو-محالفه وآم رصاما، سر 'للافإالحاتض تجّيم باب الْللأثا، 
أحكاممن ذلك، عل يترمح لما مهللقته؛ عدة تتقض، مك، الزؤج ليمرفا العئ-ة؛ إحصاء وجوب ٣— 
.والمكص والفقه الرجعة 

سما.ل دائه ما للمطلقة المكنى وجوب ٤— 

كالزنى.فياهرة فاحشة مالرترتكب، عث.ما، تنقفمح، أن إل الزوجية بيت، من، الرأة إخراج تحريم ٠"" 

-٦٤٩-



الهلاقصورة 

الزوجينمصلحة ق فينظر الطهر، داو4 المزء معنى ق الوجهان والتايمن الصء^ادة عن ثيت انه يما ٦" 

الخلافبلغ وقد معدوما الأمل كان وإذا الأ-جالين، أبعد ق فينظر بالإصلاح الأمل كان فإذا أفضل، أيهإ 
(.٢٢٨الأية)المرة محورة ضر وينظر الوحهين• ين الخمع فيكون الأ-جالين، أقرب ق فينظر ذروته، 

الهلاك.مورد وأوردها ه، نفظلم فقد افه، أحكام نجاوز مى أى منشئ إخار الأية)١( ل — ٧ 
ثاءين،قى تتزيج أن ولها لامطلقة، رجعه فلا العئ.ة انْضت، فان العدة، ق إلا الرجعة صح لا ٨" 

عدتها.انقضاء اعة ممن هوأوغثره 
قالاستمرار إما أمره: عزم الرؤج عل وج_، الانتهاء عل الطلقة الزوجة عدة قاربت إذا ٩— 

الدة.نهاية قل أوالرجعة الهللاق، 

العشرة.وطس، والإحسان لسل ولكن للإضرار، الراجعة لاثمل - ١ ٠ 
من- الضحاوي أ-محؤج والرجعة. الهللاق عف الإشهاد واستحباب، اكتكاح، عف الإشهاد -وجوب ١ ١ 
مايئس ،: ؟IJيشهد ولر وراجع يشهد، ولر طلق رجل ق حصن بن عمران عن - بعضا بعضها يقوى طرق 

(.٧١٨٠ -  ١٨٠٤برتم  T٣٢٨/ القرآن )أحكام صنع. ما عف ليشهد محنة. غير ق وراُح عدة، غير ق طلق صع، 
صه،ماماْ واجتنم، به، أمره بإ فعمل افه حاف من جزاء عن متقلأ إخار الأيتن ~في ١ ٢ 

ؤ،ولا باله، عل تنْلر لا ح؛—، من الرزق أمحياب له ؤيثت—، ضيق، كل من محرجا له سيجعل فإثه 
أمورم.حميع ق أمثه ما هوكاقيه افه فان اض، عل ئزثل من وهوجزاء آخر، متقبئ إخبار وفيها حسبانه. 

قكان سواء مطلوب، يعجزه ولا ثيء، يفوته لا أمره، باغ هق الله أى وهو آخر، مستقبئ إخبار وفيها 
لكلجعل قد - قدرته جك - افه أف وهو آخر، متئلأ إخار وفيها المتقبل. أو اينصر أو ال١صى 

يتجاوزْ-لا وتقديرا إليه، يتتهي، أجلا ثيء 
بإمساكها.لمزها إياها؛ طلاقه بعد زوجته يمسلث، أن للزؤج ثبوز لا — ١ ٣ 
•الدة عن النظر ؛٥٥^ الخنل، وضع الجوامل المطلقات، —عد.ْ ١ ٤ 

-٦٠.



الطلاقمحورة 

بيوأمن٠۶ؤلنيؤل-كردن 
^أصمحلمحي<

ءائثألألآقممقآسث|ثاإلأماءاثنهأمث1 رزهم>وتفى ئدرعقي سعتمءوس ذوستوتن لثمي ٥^؟ 
تيهاؤهميثيدءذءاسثهاجثاياشدام ص رموعثئ< ؤاتحرتن بمدصرحز بممرآئ 

كلأ_ؤ،شديدافاهتؤأأقن تذآ، م أكم ُبما-صمن?ئ؟أعد عتمت قان  ١٠و>اد^،هد١دق عيابانآوُأج؟ 
ءامؤأيهمؤأآئيت قدأزو ؛ ؛١٠٢

آلأجثمحتها ين متى ؛؛٢، - صتيثادخلث ويتل أش جين وش الرم اد ^٠ ٧٥١٢يى ألقثلثت، 
بيثتنأدتث مرث ظهن د؛نآ'محا عي يعك لد' أبدامدقصتزآقث مثآ -كيدق 

40سآشَممثصه
الضر:

ولاتعنكم، قدر عل اكتكم، ممثل اكن مق العتدات الهلثقامحت، ~ الومنون أبما ~ أسكتوا ٦" 
تشننحتى عدمن ل عليهن فأنفقوا حوامل الهلئقامحت، كانت، وإن القمة، أو الكن و صررآ r_ يلجئوا 
ولتكنالرصاع، مقابل أجورهن فأعهلوهن المرا3،، مد يأجرة منهي أولادكم لكم أرصعى فإذ خملهى، 
الأمءللسث، أو الأم، إرصاع عل نمقوا لر وإن تض\ذأ.أ ولا إصرار عثر من بالعروق بينكم محا أموركم 

أحرى.استئجارمرصعة للأم، فتحي لها، بمي محا أكثر 

حمىمن كما الأسود أحد نم نفقة. ولا صكي لجا بجعل ل؛ قو اض رسول، أن فنس، بنت ْاحلمة عن 
الامرأة، لقول، قو نيا وسة افه كتام، نترلثّ لا عمرث قال هدا. بمثل نحدث ؤيلكإ فقاله: به، فحب 

اشه:ؤلأهال، والمقة. امى لها أوست، لعلهاحفثلت، ندرمح، 

لها(.لاسن ثلاثا' الطلئن باب الطلاق، محاب - ١  ٤٨حدث بمد ، ١ ١ ١ -٩ ١ ١  T١٨/ ؛ JU)سح ئث> شحثق إلاديأتص 
هدرعل فلثئفق رزقه عليه صي ومي والرصعامتح، الهللقامت، عل اض أعطاه ئ الومز ليمح، ٧" 
آوآجلا.ينرأءاح^لآ الئنز افه لي ست. ال7ّز3،، من اض أعطاها ما إلا؛مد.ر نفا اف ه يكتفلا طاقته. 

حساباحراسهم عل فحاسنامم ورسله، اض أمر عن وأعرضوا أهلها، نحؤ القرى من وكثثر 
زدمارآ كفرهم حزاء وكان وقمرهم، بجرهم عانة سوء ^١^١ منكرأ، عفليأ عيابا وعدبتاهم ما-يا-آ، 
الأحرة.ق النار وعذابه ١^^١، 

٦٥"



الطلاقسورة 

العقولأصحاب يا أحكامه يهناعان اف فاتقوا الأم، شديد عدابا اكزين لولأء اف أعد — ١ ١ — ١ ٠ 
رسولأوأرسل عقليا، قرآنا إليكم اض أنزل قد يالرسالة، ولرسوله بالوحدانية ض أقروا الذين السليمة، 

يعملونالدين الومنتن تمج م اليان؛ غاية ل مثقلات تعال، اض كلام من آيات يتلوعليكم كريا، 
يدحلهبحانه، طاعته ويعمل باه، يصدق ومن الرحمن. هداية إل الشيهلان عواية من الصالخة الأعإل 

ا-بمتم-ز رزقه له افه وئغ قد أ؛د.آ، فيها ماكين العيية، الأمار أشجارها نحت من نحرى حنات 
افهوحي باستمرار يتئرل الأرصغ(، من سعا وحلق سموات، سح حلق الذي وحلم تعال اممه " ١٢

قديرثيء كل عل افه أف ~ العباد أبما — لتعلموا والأرصين؛ موات ال؛؛ن رسله إل وقفاته بآمره 
•حافية عليه نحفى فلا عنا، قيء يكل حما أحامحل قد ، ثيء يعجزه لا 

والامساحنات:الفوائد 

ولدها.تضع حش الخامل للمعللقة وكدا زجعثا، محللاقآ حللمته لثن والقمة الكن وجوب ١- 
الوالد.عل الولد فتفقة الهلفل، أرصعت إن نفقة اكللقة تتحق ٢— 

الإرغيع•عل وإلاأجثرت ثديبما، الصي وقبل غبمرها، وجد حيث، الرصبع عل عبمبث لا الأم ٣" 
والأب.الأم ااهلرفين اتفاق حسسر إرصاعهأ، أجرة لها ولدها أرصعت، إن باسآ حللاقأ ا،لءللقان — ٤ 
محوإليها.الرسول وإرسال عليها، القرآن بإنزال الأمة هذْ عل افه تق بيان - ٥ 

طاعتهز والعمل توحيده، العباد من يقتفي ئ الكون؛ حلق ق صنعه وعفلمة تعال اطه قدرة ٦- 
شرعه.وتحكيم 

ؤإنزالهالسع، والأرصتن السبع موات الاممه حلق ل الحكمة عن تقبلما مإحبار ( ١٢)الأية ز ٧" 
علافه أن الناس يعلم كي وذللث، والأرصن؛ موات الحلمه؛؛ن به يدبر وما رسله، إل أوحاه >وا الأمر 

وقدرته.علمه ثيءعن فلاتمٍج ثيءعئا، بكل أحاط قد واثه ثيء، لايعجزه قدير قيء كل 
الملحق.ق كإ السع، الأرض حلمات محطعد ينفلرت ٨— 

-٦٠٢



التحريمسور؛ 

مدنية.ت النزول 

القاصد:

تعال.اش أحل ما تحريم من التحذير ١- 

لمة.الالرأة أدب سان ~ ٢ 

محيينيّ 

محييثتؤ عسيبمهأاقؤون،آس ؤأيثم أيبيك ثنبماق تيش لاث مآ آتي؛لنهتيأ تلإ؛ا يؤ 
وأطثرْم، أرعئ-ءدء-ثيآكآظ1ائثأغ هُدءدأم_آلخقلثاتتمي أبمسآؤأءآسمظظوآصاآعم 

صوآكره؟إنهنئا هالقسأئأك مقتجه»ؤعر(صلإظناتتأتايو، 
آلثومن\انونخأ نحزيل مولنه م آثت عقه؛ل يثلنهتإ نإن ئلؤجمما صغت ست. آش إل ٣^١ 

ؤهيحنبي ت1تؤ؛ ى إيتا أن عشرةتأإن ءله؛ر?٥؟ دلك بمد وآلملتي؛كه 
ومدهانارا وأ  ٢٢٠١؛آفي؛و، وأذكايا يب ين يُتي ثبمب محسن 

صعةمحثلمصمئصلأ0<
النزول:س_، — ١ 

علأ،عندها ؤيشرب جحش ست، زيتس، عند يمكث، كان اف. رسول أن عنها اش رصي عائشة عن 
مغافرفدخلأكلته تغافر، ؤيح منلتح لأجد إل فلتقل: جؤ الشي عليها أيتتايحل أن وحفصة أنا فتوصهتح 

كزلت،:أعودله«، ولن جحش يغت< علأعندزينم، شريت، فقال:»لابأس، ذللث،، له إحداهمافقالت عل 

ثآثتأبمتءآهم محق نؤ ه'قمءبىآس قبمأ عمؤر ثآثم أرقعك ثتبماق نبش لك اءائ ح هم؛ لن آيبذ آت؛ا ثؤ 
ءثد<بجت.نأءه_،وآ٠لهتثآسهه مأئ،غوء 'ه'وإدآّزأيإقسف١^^^٤١ثنل ندوآلثلبمآ•لكم موق' 

ممجكادإنثْلنهرإصيت، س إل،آش ^^١ آضمث_آدص؛ر دإكقآ  ١٠هنئاآنثأك س يمء٥١^، 'م،سيا»لثا
آسرؤنإد وحفصة ئقة ١٠١ٌلبمره د؛للث بمد وبمنإح جلمردق -وموموتنث عقه؛فآئت 

(.٠٢ ٦٧برتم ذتآ>ئئإلته ؛\بؤإنمنزط الخاوي—الطلاق، )صح؛ح علأ. شريت، يل آلثتيإقبسبىوئجمشث1محلقولهث 
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\رتالش

ألاحلف إذ له، أنة وطء من امنع حينإ عليه ؤيعسس، النبوة، يشرف . رسوله تعاق الئه عناطب 
جاءأو يالخلف، أحدأ تحدث ألا حفصة وأوصى ءنهءا، افه رممح، وحمصة عاتشة لرغبة مراعاة يْلآها؛ 

أنوحفصة عائشة فاتفقت، عنها، اش رصي ريشّت، عند سريه أن يعد العسل حرب عن امتنع حيتإ العتامحبح 
،^١١. كريية— رائحة لها حلوة نباتية مائة وهو ~ تغافر ينح مناك لأجد إي عليها• لحل إذا له تقولا 

!أتمتحالعتارؤ؛اتجاء ذللثح أجل من له• أعود ولن زينب، عند علا شريت، يأس، لا ت لحفصة قو الرسول، 
الغفرةعظيم واف عتها؟ اف رممح، وحفصة عائشة إرضاء تبتغي للث،، اف أحثه الذي الأمر هدا عن 

والرحمة.

عثرةبإطعام الكئارة، بأداء أيانكم من به ئثحثلون ما — الومتون أكبا — لكم تعاؤ، اش ثرٍع قد ٢" 
وهوأمركم، ومثول ناصركم واف أيام، ثلاثة فصيام ثبد لر فتى رئة، نحرير أد كسومم، أو مساكن، 

الحكيم؛أحكامه.يتديثرحلمه، العيم 
فالثاالعسل، أوحرب الأمة، نكاح من عنه امنع ما عتها اش رصي حفصة زوجته إل محاذأترالشي ٣" 

ألست،ما يعصى حفصة أعلم عنها، اش رصي لعائشة سره لفشائه١ عل، اف وأطلعه عائقة؛دللث،، أحثريتؤ 
بالأحثرك مى فالت، الحديثح من أئشت، يا أخثرها فلئا د،كؤماب يعصه إعلامها عن وأعرض يه، 

بالروالعلن.الخبير العليم، اش يه أحبري .I الّم، فأجاب يرك؟ أفشيت، 
محبهمنكا وجد فقد اش إل تتوبا إن عيرءست بسبسح عتها اش دصمح، وحفصة عائشة عل اش يعتب، " "٤ 

وجبريلوناصره، وث اش فاق يوءء يا التمر عل تتعاونا ؤإن سره، إفشاء منر هؤ اش رّول، كرهه  ١٠
يؤذيه.مى عل له أعوان اش بعدنصرة واللأتكة الومنين وصاغ 
اللتانالمرأتان من، الؤمن؛ن، أمير يا ت فقلت، فهبم■ هممر أسأل، أن ر١أردمت٠ ةال،ت عنها اش رصي عيامن اينر عتر 

.١٠وحفصة عائشة ةال،ت حتى كلامي أتممت، قط قو؟ اش رسول، ^، تفياهرتا 
(.٤٩١٤برقم تتبمات — التحريم محورة — الشبر كتاب، — ٠ ٢ ٦ اليخاريرa/ رصحح 

تالنزول سثب ْ~ 

أزواجايبدله أن طثقكنر إن ربه عير لهى• فقلت، عليه، العثرة قوؤ، التمر اء ناجتمع ه•' عمر عنه 
■هبرةما"ابما( التحريم سور؛ الضبي— —مماب ٠  ٢٨اJخارىاA/ )صحج ٠ الأية مدم فنزلت، حثرآمتكن، 
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ار1اكف

متكنيدلا يزوجه أن ربه عسى قو محمد طلقكن إن :٠ الني زيجات بعض تعال اش عناطب 
محثهما إل راجعات طه( مهليعات ورسوله( بافه مصدقات بالْلأءة( طه حاصعات متكن( حيأ زوجات 

الأبكار.ومنهي اليات( منهي اطه( حلق ق متأملات صات،ات( له( العيادة ممرات اطه( 

واجتناباطه أمر ب9لاءة شديدة( نار من وأولادكم وأزواجكم أنفكم احمظوا ا،اؤمتون( أقها يا ٦— 
غلاظملاثكة أهلها تهدبب عل يقوم ايكهبة( والخجارة الكمار أجاد ْن توقد الم ازر تلك العاصي. 
ويتفن.وما.اطه( أمر عنالفون لا الأجسام( أقؤياء القلوب 

والاسساطاصالفوائد 

البشر.منه يتأثر مما وهوءبشريتأثر اطه( هوعند التيي شأن عفثم ~ ١ 
١لليمين الكمارة بأداء المتم محلة لهم شئ أن رحته ومن ويااسالمين( بالتي. الذ لهلمر من ~ ٢ 
يمين.كفارة وتلزمه عاليه( محرم لر طعاما( أو زوجة ه نقعل حرم تذ — ٣ 
كتهانه.يلزمه وأنه وصديق( زوجة من إله يركن مذ إل الخدين( بعض بإمرار بأس لا - ٤ 

ج(.الدناستقصاء عن والإعراض العش—(( ل والتلْلف( الزوجات( العشرة"ع حن ٥— 

وأمرهمالجإ( اطه وتأديب، زوجثه( من كان ما عل أطلعه محمد.؛٢١ ورسوله لبيه هلث اطه إكرام ~ ٦ 
بالتوبة.

ه•حمحات i( تعال ئدئال عتها، اث يكرلصررض أي، لفل، ٧" 
المرء(ولاية محت( هو من كل ؤيشمل معاصيه. واجتناب اطه ب3لاءة والأزواج الأولاد أمر وجوب — ٨ 
بأمره.يأتمر وثن 
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هريتأأأاقكءانؤأم؛وأائكتؤ0 ماكم أآومإثاحمن حن ؤ
آ'لأكهنئجننت ودحلخظم تسثادتةم دين آن قتمحى مبمه آثي 
تايئيونوأةإاىلم أيتهم بمكث• دخ ريهم معد' ءانمأ واؤ-ير؛ آي ألرم 

نآعظ U5_i^bحنهدآلخ=قعارهيثآأ؛اآي ثدمحر تأأق1<عقحًقفي'؛يء محآعمر ررثا 
يآتتأثمج آنتإيث وئترآمر٥؟ ومأوينهرجهنث عقعم 

ويملشتى آش يئنثاعتثثاثنى قتِ دث\ماهثا صتلحقغ عثادك ثى عبمدمن محت لوؤ»=كاسا 
٧؛،؟^ئالت ءامؤأآمأتلأورت>إذ لأ،أجأ'وثريسأسكلأ آدحأد 

يى.يخ،؛آبمثلإملبءربيبجك>آمحٌ فمعؤيث بن نبمف ندق عق 
منريناومحوءؤاث يكنن رؤحناؤبمدمغ مت محهاضتتهزجذ لحمت :؛٠٢^٠٢^، 

آكنتن.ه
التمثرت

علئعاقبون إثإ الاعتذار، اليوم لا؛؛٠^ فإيه ذنوبكم، عن تعتذروا لا النارت ق وهم للكفار يقال ٧— 
_؛_1.الحياة ل الخرائم ارتكابكم 

 ~A عته،والإقلاع الدب عل بالندم حالمة توبة ذنوبكم من تعال افه إل توبوا المؤمنون، ابما يا

أشجارهاتحت، من لحري جنامت، ويدحلكم ذنوبكم، عنكم يمحو اف لعل إليه• يعود ألا عل والعزم 
ومنأمامهم سد المالحة وأعالهم إياتمم نود معه، والؤم-ين ه ذيٌ تعال افه تجزي لا يوم الأء»ار، 
علميناوانر الحق، إل نمل حتى نورنا لنا أممم ربنا يا افه: يلءعون الحنة إل القيامة يوم عون ي•من حولهم 
ثيء.لايعجزلث. قدير، ثيء كل عل إنك ذنوبنا• 

وأنالسلم؛ن، عل والمحاففلة الدين لمرة والتاةقين؛ الكمار بجهاد قو رسوله تعال افة يأمر ٩" 

ومتقرآ•مصتدآ جهنم اءمت، وّجهنم• نار ومصثرهم والمه١ن، والحجة الحزم معهم تعمل ي
السبق وقربه !، الكافر؛١^٠٢انمال إف والكافريزت الوممح، لأحوال الأمثال تعال اض يضرب — ١ ٠ 

قكط اف، إل يتوب، لعله عليه؛ بالواجِ؛، قيامه مع شيئا يفره لا بالكافر المؤمن اتصال وإف شيئا، ينفعه لا 
،،j^jذوحش كانتا الئ؛ لوؤد وامرأة الهي: نُح امرأة ال،كمار لحال مثلا صرب فقد التالية: الثلاث الأيايته 
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توييخاتلروجتما دمل الذ، عياب من زوجتيها عن الساق مدان يدفع فلم الدين، أمر j فخانتاهما 
فيها.الداحلتن ح جهنم نار اذحلأ 

ابنة،ي ييتا ل اجعل رب يا ةااتت إذ فرعون، امرأة آسا الومين لخال مثلأ وصرب — ١ —٢ ١ ١ 
مريمالومتتن لخال آحر مثلأ وصرب ااعتا.ين، القوم من وأنقدبي( وجراتمه، فرعون طغيان من و١نقاJبي 

قميصها،جتسؤ ز يتح أن القه جميل تعال اف فأمر الفاحشة، من فرجها حمثلت، الي عمران بتت 
تعال-ف الهلاعة أهل من وكانت، الشراع، من فيها وما رثبماوكتيه بكالط>ت، وصدهئ المحو، يعيى فخمتئ 

والأستساطاتذ؛الفوائد 

شيئا.يفيدهم ولا كبدي، لا القيامة يوم الكافرين اعتدار ~ ١ 
القيامة.يوم يمينهم وعن أمامهم من يكون به، اض يكرمهم نور لهم المومتون ٢- 
ولايتأقر.الييثة، ق يوئر هوالذي والمؤمن ولكنهائوئر، الإنسان، ز تنحتكم لا اليئة ٣" 

إليه.ياJءوهم ما إل الناس لإرشاد الأمثال؛ صري، يستخدم أن بالداعية محن — ٤ 
الذنوب.من الصادقة التوية وجوب ~ ٠ 

باليان.التافش؛ن وجهاد بالقوة، ا،لقاتاو؛ن الكفار جهاد وجوب ~ ٦ 

الدين،•ذ ولوط نؤح امرم حيانة تقرير ٧" 
القيامة.يوم لايتتع؛اإلوس فالكافر أحرى*؛ يذد لاثنيواذدْ ٠ مدأ- تقرير ٨" 
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مكية.ت النزول 

منوتنجيه قارتها، نحمي أما تفيد الأحاديث، من عدد اللك سورة قفل ق ورد ت السورة فضل 
القرأن،من سورة *إن قوت افه رسول قال ^ ١٥'؟تيه هريرة أي عن ورد ما الأحاديث، هذْ ومن القبر. عذابه 

(roT/\Y) ٧٩٧٥احدبرتم )ردا. يم«. ١^، تدء وهي عفرله، حتى لرجل شفت آية، ثلاثون 
ب.بثار د. نحلق ( ١ ٤ )ه/  ١٢٨٩ برثم به(والرطي )T/ ١ ٤ ٠ • برقم الملأف كتاب وأبوداودي لرسالة، اط 

اكاصد:

ثيء.كل عل وقدرته تمال افه عظمة إثتات ا~ 

والخراء.لبح، ايكرين الكافرين عل الحجة إقامة ٢- 

ألمحيأليثي أق ِبمح 

يقيمؤ_ذقؤ،آوآياثن مامئ ْو٥١ ستو؛ت سح ^ُهأ'أقيكا-ثإق وهوأئتغر١١٣
مظت،إئتم،آثصز-ماسثاؤمرحسير?٥^"وسرينأآكماآ٢^^١ئبمآاتجآلعثئةرخخ مئينهشّ

ع،داد_،التعءر٥^؟^وأءتد.عاث؛؛ فشثطبن سذبيحوج،نئثهاقمما 
Iاكفر

لمىالبركة وتيمه كله، الخير يمللتج سحانه وأنه تعال، اف عظمة سيان الكريمة السورة تبدأ ١~ 

ملكهل وينصرنه ثيء، فلايعجزه لها، حد لا سبحانه وقدرته الكون، مدا ق اكصرذس وله يشاء، 

يريد'كتفه 

حلق،،ما جلة من نحلوقان والحياة فا،لويت، ونحيي، يميت، الدي، هو أنه تعال اطه قدرة دلائل من — ٢ 
قفالإرادة منه، إرادة دون ذللث، بعد ؤثميته ميتا، كان أن بعد فيحيا يشاء، لمى الحياة تيمثه ارن.ي وهو 

وامتحامم،العباد اختيار وهي والحياة، الوين، "محلت، من الخكمه الأيه وسيرق وحده. لفه والإماتة الإحياء 
تاب،لمى الثز الكثير وأمره، ح\قمه النافد الغالي،، وهوسبحانه اييء، وإساءة الحض إحسان لتظهز 

وأصلح.
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وهيبعض، فو3، بعضها طبقات هيقة عل المع الموات حلق أته تعال اش قدرة دلائل ومن ٣" 
مرةالمطء إل — الإنسان آ-ءا — فانظر ولاقنالس، ولاتٍايرأ شقوق، ولا فيها لائصيغ العيوب، من خالية 

أوخلل.عسجط أي فيه ترى فلن العثليم، الخلق هذا ق وتأمل مرة، بعد 
وثىالهاء، حلهم، ؤ، والتأمل التثلر تعيد أن الإنسان إل الكريمة الأية هذه ز تعال اش يملل—، ~ ٤ 

هذاونتيجة الLJع. الحكم الخلق هذا ق والتقمى العيب، عن ويبحث يتقعحهس وأن وإتقانه، إحكامه 
عنيحث، من وأ0 ؤإتقانه، الخلهم، إبدلع من التيمن مي الخلق( ق( العيوب عن، والتنقيب والحث التفلر 

والإهم^ء,والخسة الحرة ٌسصامب فيه والتقصى العيهب 

١الأية بينت، أن بعد ~ ٠  عقلمةمقياهر مغلهرآمن الأية هذه ئ؛بى والخلل، العيب، من خلوالهاء بقة  ١١
الأرضمن ترى التي والكواكب، بالنجوم الأرض، من، القرية الأول الماء وهوتزمحتن وقدرته، تعال اف 

وهثأالهاء، من الدنو محاولون الذين الشياطغ، رصد وهي، أحرتم( مهمة ولها الضيثة، المابح هيئة عل 
مستعرة.وهونارحامية الاخرة، ددبمأق ءن.ا؛آ ولش.ياطين اض 

ماىلوالأ«سياطات:

بمثلهالا.ء لدرة اّؤتهلأل، براعة عليه، والثناء افه عفلمة عن بالإحيار الكريمة المورة افتتلح ؤ، ١" 

 ،j ولابه، يشعر معتوى أمر وهي وفضلها، اليركة أجمية إل إشارة ه لمقل اختيار ول المّب• لغة
حقيقته.تدرك 

قدرةولأن الحياة، مدة من أطول، مئ.ئ4 ولأة الوجود، ؤ، أسق لأيه الحياة؛ عل الوت ذكر مدم ~ ٢ 
وأظهر.أوضح فيه تعال اض 

وبهوالعيم، الخنة إل للوصول، السيل فهو كذللث،، نعمة الموت فان عتلمى نعمة الحياة أن كها 
عفالحث، الأحاديث، ل ورد ولذا الخلق؛ لخمع والعقلة العبده وفيه والعموم، الهموم من، الراحة محمل 
•٣()r\/١  ٧٩٢٥برثم  xX\ي احمد )روا. اللذات«. هاذم ذكر من ®أكتزوا قو: توله ل كها وممه، تئبكر0 

بالدال،:وماذم وهومحن، آ-مور،ط دروا• الرصالت، 

ظاهرهوحمه، مرنيه وخماده، حيه وصغيره، كبيره كله، الحلق، ؤ، ظاهر والإ؛ا.اع والإحكام الإتقان — ٤ 

ومحمقا.ثباتا إلا القاعدة هن.ْ الخلق ل الخلل عن واكنقيسم، المحث، يزيد ولا وباطنه، 

للفحصالإنسان صد الثل الوسيلة لأنه الخواز؛ من غثرْ دون الأيات ل اتجر عل الص ٥- 

فيه.اليب حصول أو اJثيء، سلامة من والتأكد والاختيار 
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عمومإل إشارة ه يى"نفيآؤتفي وص تعال: قوله ل ه اسم إل الخلق إصافة ق ٦- 
لايستحقها٠إلامن منها بمرم ولا الخلق، ح التعامل ميدأ مي الرحمة وأن بخلقه، تعال الله رحمة 

ققدعديدة، مرارآ فه التفلر إل يميج أوعيبه ملامته ص للتتمن القيء مثحُض أن إل الايات تشير ٧" 
الفلرواثيه.بادئ من لايفلهرالعيب 

■النهب ونمى منقصه، تلؤح ثم تبدومضيئتة الني، النجوم هوبعْس الشيامن، به ترحم ما ٨" 
اللحؤي.ؤ، ي السإء، ؤ، الكواكب ريثة يتخلرت ~ ٩ 

هص م سمثيألها ^ ٢٢٠٨٩٥وبمنألهرج4نم عياب ينغم ٌجمثأ وؤ 
0ئبإهثكنامحصيخا

آلّبمي''©؛'محشا ؤآ ماَة آؤسلا صلترآك؟د?جأا ؤ، إلا أمعِ إن شء ين أقن زد ما 

ءوموآسشآقيوأ'هس أوآنهثوأمءيج>ي؛داتاضوروأبجإ
•ادشأسر^ 

فهمجهنم، ل ومحندآ ثهثأ عذابا الش؛اطين ومن وم ض من للكانرين أن الكريمة الأية ;؛_ ٦- 
وهوجهنم.إليه، يصيرون ما وبثس كفرهم، جزاء القيامة يوم ميعذبون 

منذللئح يزيد يسمعونه وحين نح، منكر صوت منها بمدر جهنم نار ز الكفار يلقى حين — ٧ 
لهيها•لشدة غليان حالة ز جهنم لتكون ُذزعهم، ءدا7بمم 
الدينالكافرين، عل وغضها غيفلها شدة من بعض؛ عن بعضها وينفمل ئتقطع جهنم تكاد ٨— 

منجاعة لحلها وكلٍا نارها، وعفليم اشتعالها لقوة تصوير هذا وق فنلهم. سوء س_ح يحولها اسحقوا 
الهداية،إل رمحولأيدعوكم إليكم تعال اف يرمل ألر لهم: توبيخا بالسؤال جهنم حرثه بادرهم الكافرين 

الأليم.العذاي، ويئدزكمهدا وثتمحمعلالخير، 
تسعهلر ولكنا افه من رمحول وحاءنا حمل، قد بل، الرٌولت ببعثة مقرين للملائكة النار أهل قال ~ ٩ 

علنا أنفنقلى دكنا صلألأكبيرآ، صالون وأتباعي هو أنه ورعمئا اض، عل بالكلد_، واممئاه به، نومن ولر 
الصواب.
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واتيعثاوأساط'ءنا، عقولنا أعهننا أنتا لو Jيتهمت خيإ فقالوا ومعاتبتها، أتص<هم طوم النار أهل يدأ ~ ١ ٠ 
النار.عذاب من ثتجونا وهدى، خر من إليه دعانا فيا الرسول 

مستحقونوهم مناصب، غير ومت، ق حصل فقد ينقعهم، لا النار أهل من الاعتراف هذا — ١ ١ 
مه.هم الذي الشدد والعداب للهلاك 

وخافواالدنيا، ق تعال اف عظموا الدين الومتض مصير الأية هده ت؛يرن الكافرين، مصير بيان بعد — ١ ٢ 

باق.إيإمم مقابل ل ■عقليا نوايا ينالوا ولأن ذنوبمم، ئعم لأن مستحقون فهم يروه، أن دون عذابه من 
منؤبملن بمر أن يمكن ما كل ذلك ؤيشمل والعلن• للسر تعال اف علم شمول، الأية ملء مهث — ١ ٣ 
الظاهرة.الأمور كايعلم القلوب، ق الخفية الأمور يٌلم تٌال قافه وعمل، وعلم، وهم، واعتقاد، نيات، 

رمذل١٠ومن ثيء؟ كل وحلى خلقها، الذي وهو والخفايا، الأسرار تعال افه يعلم لا وكتف — ١٤
.؟١١ محيطا يقينا عيا الأمور لدمائهم، علمه؛الخفايا البالغة فدرته 

والأساطاصالفوائد 

لهيبهاصوت تشجيه عل تحمل أن وإما ءلاُرْ، عل يكون أن إما جهنمت إل والشهتهم، الغيفد سة - ١ 
(.الهمر•م٦٠الضم ارازي، الزبانية.)اسر به القصود يكون أن وإما وحركته، الغضبان بصوت تبادرها وّرعة 

 ٢ — ،j•^ ممحوبايكون إليها لحولهم وأة متتابعة، أفواجا جهنم يدحلون الكافرين، أئ الكريمة الأية
إلقاء.فيها يلقون إذ والصغار، بالإهانة 

الناب.وفته غير ز حمل إذا الندم ينئع لا ٣- 

لوازممن وهذا الكون، هدا ي والخفايا الأسرار لخمح وشامل الدقاتق، بكل محيط تعال اطه يلم ~ ٤ 
سب٠حانم٠ألوهيته 
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ثناأ©؟ءفيم نإي^أسؤنجيإمآكئور تقةآ'هبىدؤي*٠؛^، • ؤ
حاصاعقكم يرسل أن آلنتاء ؤ، ئن أيتم آم ئعؤو بجكن ثإدا آلأتض عثسصأن آلنم\ء ؤ، 

ئيإقآلهليرٍهممتم ممراوأرآزآذتنأ نلهم من ةف؛ن'كرؤىِ 
0أءظمحمحغثمحعتيمحمحئإثاسالأآصبجمحءمخ 

وشثيوأ'ملمأف بل ائثي> آسش ]ن يىغمرو'امماآكىثرع بجيلنآممح،للأ 
لآؤثجثل ِوأيثاؤ ١ؤى مو ئز تسشغأج^' صمط عق بمثىميغ آثن ؤيجوءأهدكن عق ٠^١ بمثى أش 

^<^محمحرأ-ن.'ه
■\ر الف

قأنحائها ق فروا فيها، ثر التنهل مدثلة وجعلها البشر، أيها لكم الأرض بحانه اف شفر — ١ ٠ 
مرجعكمأف واعلموا اف، رزقكم يا وانممعوا و'قلوا فيها، اف نعم من والتينوا والرزق، العاش طل—، 

بحانه.إليه ومالكم 

أبما~ آآمتتم ت موالهم خلال من منهم الكافرين إل البشر عموم من الأية هده ي الخطاب، انتقل " ١٦
فتضطرب،،باستقرارها ؤيدهب، ويزلزلها، الأرض محرك أن وقدرثه به، كمركم عل لكم افّ عقاب ~ الكمار 
نثنامها؟ومحتل 

يعذبكمالماء من حجارة عليكم بل ين بأن كفركم عل لكم اف عقاب — الكفار أبما — أمتتم أم — ١ ٧ 
افمن والتخؤيق، الإنذار أن ستوئتون ذللث، ترون حنن إثكم ايابقة؟ الأمم بعض •ع حمل كا بما، 

وعيده.إنفاذ عل قادر وأثه حق، 
ةللث٠عل عقاحم فكان رسلها، كوهن الأمه ^١٥ السابقة الأمم أف عف ؛المتم الأية هذه تبدأ — ١ ٨ 
عليهم.تعال اف ؤإنكارأمن لهم، عقابآ العذايه من أصاف حم نزلت فقد أليأ، 
والاعتبارفيها الفلر إل وتدعوهم قدرته، ودلائل افه نعم إحدى إل الخالق أنظار الأية هذه تالفث، — ١ ٩ 

أحوالق بما ونحفق وثممها أحوال، ق أجتحنها فيه عد تبالطيور، لحنل الهواء سئز اف فإن بما، 

بحانهومو برحته، تضل أن الهليور هن.ه لث، يمالذي فهو وقدرته، تعال افه برحمة مذا لكل أحرى• 
حلقه.ق البيع حال، بكل العليم ثيء، يكل اليصثر 

 -٢,



صورة

ومعلوميش^، حنن اش عداب عهم يمغ أن يستطع عثس وسألهم الثركين، الأية هده نحاطب " ٢٠
بمسهم،أن افه عياب من منأى ق أثبمم ؤيفلنون بالغرور، مصابون الكافرين ولكن ذلك،، لاأحديمكنه اثه 

•منه نحففلهم آلهتهم وأن 
عنوحجثا< الرزق، عنكم افُ نخ إذ يرزمكم أن أحد يملك، هل اكر'كينت الأية هذ.ه أل ت— ٢١

؛دلك،ليم اكيرفقون الكافرين ولكي ذلك،، يملك، أحد لا أن واضح وا-بمواب إليكم؟ الوصول 
الخق.مول عن وامتكارهم عنائهم ق وينالون 

علوقم ويتعثر مثره، ق ويتخثهد هدى، غير عل ثر يالذي الشرلث■ ؛؛ن مقارنة الأية هدْ ق ~ ٢ ٢ 
ؤلريقهيرى معتدلا هائأ يسير الذي الومن وبتن له، الميل تم وعدم ؤلريقه، وعورة ببم، وجهه 

وذاك؟هدا يستوي فهل غايته، إل ؤبمل معاله، ويعلم بوصؤح، 

السمعمن دي بان حلمهم، وأحن حلقهم، الذي هو تعال افه أف الخلق باعلأم أمر هذا - ٢٣
عددأولكن العظمى، النعم هدْ عل والشكر والهياعت للعبادة التحق فهو ولدا والإدراك؛ والإبصار 
إياها.منحه عل خالقه ويشكر عليها، ومحافخل النعم، هده قيمة يعلم من عياله قليلأمن 

بالحياة.الأرض لتعمز أنحائها، ق ^٥٠٠٠ الأرض، هن.0 عل الخلي بت، الذي هو تعال وافه - ٢٤
أعإلهم.عل ومحزبمم ومحاسبهم محشرهم إذ القيامة، يوم وحده إليه الخلق هؤلاء ومرجع 

والأساطات:الفوائد 

الإنسانحال من سبحانه يعلمه لما عي، باليأمر ولر للرزق، طلبا الأرضي ق بالثي نعال افه أمر — ١ 
منوالتقليل الأندفاع، من للتخفيف، ير الدون بالثي الأمر فكأن طلبه، ل والمبالغة الرزق عل لحرص اق 

الرزق.طيي، ق الاجتهاد١٣ 

الهواءلأام اصهلالتنشأمن الش المساءادة الهوائية التيارامحت، من يركب، الماقة المليور أن العلم 'كشص — ٢ 
وصمت،قائمة الأعمدة ظلت، منة الريح كانت، فإذا الماحن، الهواء من أعمدة ارتفاع من أو ما، بعائق 

بعيدةمستقيمة حaلوءل ق الطيور فتصم، أفقيا الأعمدة انقلبت، اشتديت، إذا أما حلرونية، أشكال ل الهليور 

يليهالذي للطائر أعل إل رفعة يعهلي بجناحيه يضرب عندما طائر كل أن إل العلم وتوصل المدى• 
وهذا)V(• الرقم شكل عل الطثران — تعال اطه بإلجام — المها'مّْ الْليور تتخذ ذللثه وعل مباشرة، 
يمكنالش ايافة عل زيادة  U٠٠•/ ١ الأقل؛٠٠ عل هدريئ، إضافية افاُت، مالهليران من الهلثر يمكن الشكل 

(.١٧٨- ١٧٧ص الكريم القرم ي )صور بمثردْ• طار لو محا يقهلعها أن 

 -٣،
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هدمنجلد عل دلالة ^ ؤويئمس اكايع بالفعل الهواء ق المليور أجنحة بض عن اكسر ٣— 
للطيور.الهليران عملية إتمام أجل من وصرورتها واستمرارها الحركة 

ْسكاوجهه 'مل مكثأ مشيه ق بالدابة الشرك لخال تشبيه وؤحهوءه وقئ ت تعال قوله ق — ٤ 
ومشيها.هيسها ق الدواب حال فهدا رأسه، 

الخهازقيل الإنسان عند يعمل معي الالخهاز لأة الكريمة؛ الأية ق الصر عل السمع ئدم ٠— 
بعضهاتمييز يستطيع لا الأصوات حوله 'قئزت إذا الإنسان لأل الأبصار؛ •م ح مع الوأقري البصري، 

محنهم•التمتتز يستطيع الناس عددأمرآس رأى إذا ولكن عص، يس 

^إةاأُأدئممح.'ظثاتآوثهؤنعساآود.إعم ثؤ 
^تنإنأعآممزش

ولآتلئونس0لهنتيسابآسم. 

الضر:

كلامكمكان إن لهم: هائلين، والخراء البعث يوم عن وااوم٠ج، قؤ الكريم الّص الكاذردن أل ي~ yه 
يكون؟متى فأعيموتا اليوم هدا محوت ق صحيحا 
وحده،افه عتل- والخزاء البعث يوم '؟لم لهم• يقول أن قق الكب بتوجيه سؤالهم عن اُبموات يأل " ٢٦

إليه.والدعوة الحق، وميح( وقوعه، وتأكيد بحصوله إعلامكم ق مهمتي وتنحصر 
٢٧ - ،j الكابةعليها ؤيفلهر الكاذرير،، وجوه سود قريب، آت وكل فيه، دس، لا وهوآمت، الحناء يوم
وتكن"يا،استهزاء حصوله وتتعجلون وهوعه، ئتكزون كتتم الذي اليوم هدا اللائكة: لهم وتقول والدلة، 

ى-حملوولح•

أحثرول١^٠٢؟!،^ من، ابعلث، من وموت موتلئ، يتمنون الدين لا٠شركين — الكريم أ؛بماالغي —قل— ٢٨
ينزلحتن، افه عداب من عئميكم من ثمة هل وفضله، افه برحمة حيا بقيت أو وأتباعي، أنا هلكت، إن 

وليسمحالة، لا حاصل س.ابرم أسلوب، وأبغ عبارة بأقوى المشرين عل الحجة رقامه هذا وق بكم؟ 
أوبمومم.وأتباعه، الغي يقاء مرمحطا 

٤-
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قدرتهشنا وعلننا جازما، إي،انا الرخمن بإلهنا آمثا نحن ااسركنت ~ الكريم الخم، أبما ~ ئل " ٢٩
•صن— القيامة يوم وسيظهر به، كفرتم وأنتم منه، إلا العون أل، نولر عليه، إلا نتوؤل فلم وعظمته، 
والتيه.١رضلأل، ق الغرق الخاسر الفريؤر — الخلق اطه محام، 

فدم،الماء نعمة من حرمتم إن وئآئ، تمتكر بعد أحثدوف للمثرىز،ت - الكريم الخم، أتما ~ قل، " ٠٣ 
وتنتهيالاستخدام؟ مهل اكاول،، ترم، جار، عذب باء يغيثكم أن تْني يمذ الأرض؛_•'، أعاق ؤ، 

لأثهيالماء؛ والإتيان الإغاثة عل القادر هو وحد0 افه يكون أن إلا يمكن لا لأيه الجواب؛ ذكر لئن الأية 
إقامةوجوابه السؤال، هذا وق العفليم. الفعل هدا مثل عل لأحد قدرة ولا الكون، هن-ا ل الأمر محاحب 

صواه.ما دون وحده عيادته ووجوب وعفلمته، افه وحدانية عل الدليل 

والأس؛اءلات:الفوائد 

به.افه يعلمه أن إلا الغيس، من لأحدعلمثيء ولايمكن وحدهسبحانه، طه الغيس، علم أن تأكيد — ١ 
مذمثل: اطه، إلا أحد علميها يقدر لا أمور عن موالهم حلال، من المشركن عل الحجة إقامة ٢- 
مازهم؟غار إن مسن باء يأتيهم مذ القيامة؟ يوم العذاب من محثرهم 
الحياةعن التعيثر ووغ هلاك، الوين، لأل بالهلاك؛ الكريمة الأية ق الوُت، عن التعبير وقع ٣" 

حيرايتؤ.وفعل ءلاءا»ت، زيادة فيها ا'لؤمن؛ر، حياة لأل بالرحمة؛ 

وبيانعلميهم، الكفر لتسجيل ه ؤ تعاد: قوله ز المضمر موضع الفل١م وصخ - ٤ 
(.٣٥٢م/ القدير نع نجاتمم. عدم ق ائس، أنه 

بينتؤية فيه إذ ،؛ الإمانقمخ للكلام إحراج ^ يي هوف،»ننفي _، ئثثنلثون ؤ تعال: قوله ق ٠" 
منوهو به، الحق محاحجج ادتم، اليمنا حمول، ْع واحدة، ية بنللضلال، محتملين وجعلها الفريقين، 

الإكاع.أسالمج، 
ومنالحياة. تمل منفيدونه الإنسان، حياة ق الماء أمية إل المورة ق الأحيرة الكريمة الأية تغير — ٦ 

الأرض.ل ولايغور لايقي•' نحودائم عل بالماء إمدادهم بحلقه افه رحمة 
ى.كا الأرضية، والحرم، انمدؤع الأرضية؛تكو,ن القشرة صخور ز المخزون الماء يغور ئد ٧- 

أوالأرض صخور ق الماء محققي لا الحالتين وق البئر، إل الماء ثن-هق معا-ل، عل الزاني المفرحل بالصح يغور 

٤(.-٨٦ ٤ ءساه التجار، مموء>رزءاني,ل اام؛م القران ي الأرض الإءجاذاسي: )آيات، • العامح، غادإلارب إذا يعو,ضه 



القلمّودة 

الزول:ْكية.

القاصد:

قو.افه رسول قدر ييان ~ ١ 

الرقءلاتماuتالشرمحهمةؤ.٢- 
وبيانمحوءعابهم•المكيبين، مديد ٣" 

آتييأق ,بمي 

ؤإمحكعيرمعنؤبؤأئ^أا وإقلكلأما رظىسجونوآلثفيِومامثلثوثأئ^؟ثآ ؤُتث 
عنثل يتن ٣ ئث ثئش إن ه ُلؤؤأآممزن ه سيزوتحزوف ه عظيمِ ثتؤ، ثك 

الفسءبرٍ*

الأيتداءوحكمة القطعة، تيدأبالحروف الش سور الآحر دمي رنون( بحرف الكريمة تيدأالسورة ~ ١ 
وبئابالقلم، تعال اف أمم نم الحروف، هده جض من وأيه القرآن، إعجاز عل التسيه الحروف بمذْ 

يه.يكشب 

حتون،من المشركون به اممه ما قو الشي ء>، ~ المم جواب ومص، ~ الكريمة الأية هده نتفي ٢" 
الكريم.٠ذث< ما حهس تعال اش من عظمى نعمة النبوة أن وتي؛ن 

حقبحقها وقيامه الة الر،أعباء لتحمله لا دانا كبثرآ هوتوابا للمتثي أف الأية هن"ْ تؤكد ٣" 
القيام.

بالأحلاقؤيتمع وأطيبها، وأحنها الصقايت،، بآعفلم قويتحل الني أف ام.يمة الأية هدْ تؤكد ~ ٤ 
وتلحلق، حنن من تثر به يتهمه ما بأرقى واتصف، الأحلأ3،، هومحاسن جع وقد المثل، البميلمة العالية 

لوك.حم

الكريم،الشي أتبما ~ وسعلمم محنونا، يكون أن يمكن لا الأ-محلأقإ بمحاّس منمقا كان مى إف ٧- -٥ 
لهمتكشف ح؛ن للوصف؛الحنون تحؤ المن — فيه امتراء لا يقين، علم قوملث، من المشركون وسيعلم 
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يشعه،1؛ وقى سيله، اثح ثن يعلم فإنه سحانه، يعلمه ما الخلق ولخمح لهم تعال افه ويظهر الخقاثق، 
حئقه.من العقلاء هم وقى يالخنون، الوصف يستحق تى ؤيعلم 

الفوائدوالأّتتياطاتث

قودورها وفضلها، الكناية لأهمية ونشيه والعل،اء، العلم لشأن رفعه يكتي، وب،ا بالقلم م الشق ~ ١ 
وحفظه,العالم نشر 

حلقه،عفليم الأيامتؤ هده لتا وتثثئ، عنوْ، مقامه لعقليم وذلك ه؛ نييه عن الدفاع تعال افه ئول ~ ٢ 
به.تعال افة أكرمه الذي الأجر ومظم 
بالختون،نيثهم امام ق السائقة الأقوام مئركي من سمهم مى طريقة عل مكة مشركو سار ٣" 
الأمامحصول، وكثرة الأذهان، سايرهاإل رعة لالتهمة هذْ إل لخوءهم ولعل ذلك• تواصواعل وكأمم 

الناس•محن بما 

وقأحلاقه، وعظيم محاسه يييان ثم يالختون، للشي. المشركين ممة بنفي الكريمة الايات يدألت، ~ ٤ 
الحق.طيملاأنشلالاْلللس،

الخائوتقديم بالكاف، والخطاب، )إن(، _ التأكيد؛وهي: ( iT)الأيتثن ق الؤكالاُت، كثرة ينمظ ٥- 
للاصتعلأءالفيال،ة ه وعل واستعإل ْتقني، غير بأيه ووصفه ه، مديرا ؤ وتنكير ؤلق«يم، والمجرور 
والتمتكن.

ولرالفاصلة، والأحلاق الحستة، الصفايت، من الحسة القدوة س،امئ، ه الكريم الشي ل اجتمع ٦" 
رصيعائشة السيدة قالته ما الكريم حلقه به وصم، ما أحسن ومن الخان—،• هن-ا من بقيء أحديعيه يكن 

وصصح؛ح(.الرسالة. ١  ٤٨£/١ ٢،  ١٤٦«أحاديرقم )دوام القرآنء• حض راكان حقه: ق عنها افه 

هثارمشتبي أه٥ُ؟وددأأوة-محمد-ؤزى لا"يعآأقكي•بم٠ تؤ 
تتكؤبيحن.إدا مال يا أزكاف رفي. آلاث، بمد عتل ابمي. ٠^^ مشج بميم. 

0؟همحالآمح0سُلكآمح 
الم\ر.

أنطيهم وكان وبرسالته، كد.بٌابه الذين المشركين لعلي—، الاستجابة عن الني. الأية هن-ْ ئئهى ٨" 
مادة.افه ؤيعيدوا مدة، آلهتهم يعبد 

 -٧،
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منوهم إلك، يطيون فيا ويوافقهم لم، ثيتث وأن هذا، لطلبهم تجيي، تأن ق راغبون وهم ٩" 
ذلك.مقابل ل للتتازل مستمدون جانبهم 

الذكورة،المسه بالصفات النصف يطالبه لما الاستجابة عن ه الني الكريهة الأية هذه تنهى ~ ١ ٠ 

والرأي'النفس حقثر بالباطل، الخلف كثير أنه وهيت 
الافتراءي أو بعض، ق بعضهم كلام ؤينقل بيتهم، للوئعة ويسعى ؤيغتاببمم، الناس يعيب — ١ ١ 

عليهم•
الإثم.ق الوقؤع ممر للحد، متجاوز ظال؛، الإنفاق، س الاحرين ويمغ ماله، يمع بخيل — ١ ٢ 

وأولاد.مال س ه عني. بٍا مغر بالئر، محاهئ كله ذللت، وهوبعد النص، كيم الهلع، غليقل- ~ ١ "٤ ١ ٣ 
وخرافامم.السابقين أباطيل إما الكريم؛ القران اياُت، عن يقول أن قه والالغرور به و؛الح ~ ١ ْ 
مهين،بمفلهر الخلق بين دظهرْ إذ له، ٠^.^ بعقوبة القيامة يوم سعامت، الصفايت، بانّْ التصق، إة ~ ١ ٦ 
؟^٠ا امفمى كل ل عامة الايايت، وهذه سوئه. ليعرف وجهه؛ ق أو آنفه، عل ظاهرة علامة ومي 

وحديثأ.ئديأ موجودون وهم الصمالتا، 
والاسساطاصالفوائد 

صمنيتديج ممثا وهو حل.يئ، قديم الشركين تل من الحق بعمى عن واكازل المداهة طلن، — ١ 
ّحطوايت، تسعه ثم بخطوة، يبدأاكازل إذ الشيطان، حطوامحت، اتياع 
للمرءيبغي سيئة، ذميمة صفات، طاعته عن اش مى لمن الآياء.ت، هذه ق الذكورة الصفايث، جع ~ ٢ 

ونيها•الأحلاق بحن يتخلق( وأن عنها، يترغ أن السلم 
.-٦١، يتمفوص تضرمنها، فه الذميمة للمفايت، الآيا١ت، هده وردق الذي التفصيل ٣— 
والإمانةالإذلال لزيادة فيه، العلامة وهي السمة، واختيار لخرطوم، يا الأنف( عن اكبر ل ٤— 

الناس.عل بأنفه يشمخ الذي الخالق، عل التعال للمتكبر 
قاختلفوا ثم فريس، مشركي من سد شخص ن( نزلت، الأيايته هذه أل القرين بعض ذكر ٠— 
اكهي«ة.الصفامحت( -|ذْ اتصف من كل ذللث، ليشمل أول،؛ بالعموم والقول نحديده. 

«ا\- 
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ثرث\ن،ققكطعفتنرهُأو^؟ ولأمثئو0 تنسوءا؛0 ثنيتث، أثمأ إي أءْدبيئغ تنؤقثتدكتاتؤيآ ة إؤ 
و؟ممه؛ مك آعدمحأ أي و؟ ئدنأنم؛؛ن و؟ ومزهمح_ن 

ه٥ُ^ ^ ^٠١٥س ^^ةو'وممحأيءضن.' دئزبمثثوذ 
بمئثم

.؛تةآوة\'\ةمه-ى٠٣١^اكدت١رغمحقه''كثلأىءض،يتتومنو؟
محؤحممأمحن0يم

٠\ذضذر 

بتخريباف سامهم حمهم، الحتاحن ثئع أرادوا الذين ا-إكة، أصحاب نمة الكريمة الأيات ازْ هق 
بقصتهم.علم ؤلمى لهم، عبرة ذس وكان شأمم، وأصلحوا فندموا حننهم، 

تان،بلهم كان ملهم من قوما أصاب ك،ا مكن مشركي أصاب اليلأء أف الكريمة الأية نحبر — ١ —٨ ١ ٧ 
للمحتاجتنءشيثا فيه يتركوا ولا صباحا، يتامم ثيار يقطفوا أن الأيان وحلفوا بينهم، فيإ واتفقوا 

الوهم وأهلكها، ثياره أذه—، ما الليل ق نائمون وهم تامم بعل تعاد افه فأرمل ٢" "١ ١ ٩ 
بجاحصل.يعلمون 

سنانكمإل مبكرين وانطلقوا أنرعوا، أن بعضهم،عضا نائي تان البسأصحاب أصبح —٣٢—ونا ٢٢ 
ليلا.عاليه اتفقوا كإ ثءارْ، ^ ٥٥١

إلبالدحول المساكين من لأحد يسمحوا لن أقهم حامت، مومت، يتحدثون وهم فذهبوا ~٦٢~ ٢٤
لحوله.من يشازون من ومئح فيه، التصرف ز الخل ولهم البستان، أصحاب فهم تامم، ب

غبره،قدوصلواإل وظنواأمم وزالت،، و،ار0 هلكت وقد رأوْ حين البستان أصحاب هوجئ — ٢ —٧ ٢ ٦ 
نمدهمعل عامهم الذ أن وعزقوا بتامم، اثه تيقنوا تأملوا حين ولكنهم الهلريق، عن تاقوا وأمم 

حقهم•افاكن حرمان أرادوا لء بتامم نار من وحرمهم المش، 
تعالافه تنزهوا أن منكم أطلت، ألي حالات وأفضلهم رأيا، أعدلهم وهو أحدهم يال، —٩٢— ٢٨

واعترفوابنا، فعل فيا الفللم عن تعال افه ثننه مالوات مالكم، ل حقهم اكين المتمنعوا ولا وتدكروه، 
المال.من حمهم بمنعهم اكين المظلم بقصدهم 

افهودعوا علميه، عزموا فيا الخد ونحاوزهم ،_^؛، ؛iJواعترفوا بعضأ، بعضهم يلوم وبددوا -٢٣" ٣* 
الصادقة.التوبة ومول العفو، اف من راحون وهم ذللئح قالوا لجم، أهلكه حثرأمما يعوصهم أن تعال 

_-بمبآ'
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لأمرسنج-، ول؛ وكفر، تعدى من كل اض وعائ_، البتان أهل أصائب، الذي العقايب، هدا وبمثل —  ٣٣
علمواافه أمر عن والعرص؛ن الشركن أن ولو الأحرة، يعداب مقارنة يسير هى عداب وهو تعال، اش 

ب،اهديإب.عملوا U ذللث، 

والأستباطاته:الفوائد 

والحديث،.القديم ق والباطل الكفر أهل حال نشابة — ١ 
ه،نقتضعف مى كل ق هوالأصل افه، إل مريعة وإنابة توبة من البستان أصحاب من ماحصل — ٢ 
العصية.ل ؤيخ 

عاصيا،بمد إليها الودية بالأسباب وأحد العصية، فعل عل عرم مى أف ■عل الأيايتؤ هدم دئت، — ٣ 
الفعل.ذلاائا عن اض يزجره وقد 

فكانفعلها، عل عزموا التي العصية فعل من البنان لأصحاب مانعا البستان ثمر إهلاك كان — ٤ 
منعليه عزموا تحا أهون البنان وهلاك المح، فمل من لم؛متعهم الخير وياحلمه الئؤ ظاهره امرأ 

الصحوبة؛الصاعقةالثديية أوالرياح الصاعقة للأعاصر اليايت، يتعرض صدما الُلءاء: يقول ٥— 
الشديدةوالرياح والضحم، الإحراق إل تودي ارتقمت، فإذا ونحفف،، تميت، فالصاعقة الزمع، ؛،لكإ 
نارالمب. الميل ّاكتور الكريم القرآن ؤب التيات ءاّم الكريم القرآن ق الءد,ية )الإشارات ١ الصاعقة حققته ما وتكر نحهلم 

أداته،ق ورغبتهم ادفاعيم من يزيد أوثرآ، كان محرأ الأمر، فنل عل اكاس من محموعة اتفاق — ٦ 
علالإسلام ق العبادات، من كثير كان هنا ومن وترددأ، وحشة له يسب—، يه واحل نخصى وانفراد 

الدوافع•وتقؤية الهمم، لرغ نحوحماعي 

علالعازمغ، اباعة من واحل• ولوعند الخير، بدره وجود عف ه ؤ،اوآمتثلم ت٠الت قوله دل، ٧— 
ماولريمنعه أرادوا، فيإ وافقهم ذللث، ْع أنه إلا عليه عزموا ما ألايفعلوا باكصح إليهم توجهه وعف الشر، 

.نرلث١ من حير من فيه 

ولوالقس، عن الأمام إقصاء ومحاولة ين.م، ما حصول عني• بينهم فيا التلاوم الغاس طح من ٨— 
كذبه•من يمح، عف ذللث، فاعل ولوكان الأحرين، عف بالقائه 
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ظمحكونأو؟أم ما و؟ 
uظ آكستيإ0 ثوكّ ءثتابجثمحإث أبمتى أم'ذهن و؟ محتميث ٥ محي إنء و؟ محت شه كثب 
ثاخبعن يزم و؟ إزكامأصندبمن لتصهر هثآمأ قوئ كم ام أه رعم دلأى أبهر سيهر و؟ 

?ؤ؟مّتيثون ذلئ*وثتَةاهمأثمثإقالقمحي رسثلم أوأ'مثثهصثم هادنثتظيمجن ودءننإقآثنحد 
نيئوأُأمقثأهويكئبت،ثاهث _^،نمن 

ص0محسَةهصهملث
ئه>ينآصءتيم.'ةظ£ثتمح ض؛٥^^اع دادئوئنعظويم

^للأعمحفيق.ُه
؛؛رأالضأ

عيشتعياعقلياورغد ومعاصيه عذابه واتقى به آمن أعديمي تعاد افه أن الكريمة الأية ت؛يرثا " ٤٣ 
والخة.

آمنمى بين والخزاء الخاب ق اوي لانفهوسحانه لهم• مويخأ السرين عل تعال اش ينكر —  ٣٥
وبننثذكمربهدل(يوس•بهوأسلمله، 

يستحقالذي الهكم مذا عليه متكرآ الحكم، ذ والكافر الومن بض بمدى من تعال اف بماطب، " ٣٦
الزان.وص• حلل، عل يدل معؤج حكم فانه ممدأحكمه، عن ازل والنأمرْ، من التعجي—، 

A-W -منزلكتاب — الكافرون أبما - عيدكم هل كفرهم، ّسس< عن الكافرين تعال اش يسأل "؟
ولاعقاب.حاب دون وتثتهون، ماتريدون لفعل الإباحة فيه نحا-ون النص، من عليكم 
نحكمواأن فيها لكم يأذن القيامة، يوم إل مستمرة لكم ال؛نه من وعهود مؤكدة أي،ان عل أحملتم " ٣٩

ذلك؟ق الكذب اش عل تقترون أنكم أم الختر، من فيه ترغون با لأنفسكم 
منيزعمون الذي ذللث، ليضمن بيتهم، مى يكمل من ألمه ~ الكريم البي أنثا ~ امألهم - ٤ ١ ~ ٤ ٠ 
افه،عياب من محميهم دمن القول، هدا عل يوافقهم من يعرفون أم اش، عند جزاء وحن خثر 

موجودين.كانوا إن لهم والشمامة لتصرمحهم فليدعوهم 

أنالشركون ويومر مفرعة، وأحوال باكة، أهوال فيها القيامة يوم أحداث أن الأية نحبر ~ "٣٤ ٤ ٢ 
والطاعةيالمجود أمروا حنن الدنيا ق كانوا وقد والهاتة، الدلة وئثشاهم ذلك، يئكتهم فلا سجدوا 

القيامة.يوم السجود عل القدرة وبين ييتهم بمال ولدا فآتوا، ذلك عل قادؤين 
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ولكنهيشاء، ومت، أي إهلاكهم عل قادر أيه فيه تعال افه سنن بالقران مديدللمكذب؛ن هذا — ٤ ٥ — ٤ ٤ 
إكراماالإمهال ؤيظنون يدللث،، يقعرون لا وهم القيامة، يوم إل عذاحم وتآمحر إمهالهم، اختار بحانه 

صنيعهم.بمثل اف عامتهم وكيد مكر أهل ولأقبمم الومئ؛ن، عل يم وتفضيلا لهم 
لهم،الرسالة تبلغ مقابل أجرأ أسألهم والخحود؟ الكفر إل يدعوهؤلاء الذي جسم، الما ~ "٧٤ ٤ ٦ 

اللؤحل ما عل اطلعوا أمم أم الغرامة؟ هذه لغ عليهم يثقل مححم« الإي،ان؛ من لجم مانعا ذلك، فيكون 
بكالإبان عليهم وجب الأفتراصن هدين من أي محمل لر أثٌ وبإ واتيعوْ؟ فكتبو0 غيسم، من المحفوظ 

واساعلاح.

إمهالمن افه قضى ما عل يصم أن دربه، عل سار مى ولكل الكريم، للمشي دعوة هدم — ٠ ٠ —  ٤٨
اضض مع حصل كا يعجل وألا والأحسن، الأتم الوجه عل والسلخ الدعوة يواصل وأن الكافرين، 

تعال،افه بأمر وليس منه، اجتهادأ هذا فنله وكان إيامم، لعدم منهم عاصيا قومه غادر حين القه؛ يونس 
قومه،عل غيفلآ وهوممتلئ سمحانه، بربه فاسغاث، افه من له ابتلاء هدا أن فعلم الب1ءر، ق الخويت، فابتليه 

منحالية أرض ق لأنهل به اطه رحمة ولولا وحففله. ا-دومحت،، بعلن من وأنجاْ ورحمه، له اف فاسجايط 
فقبلوالاصعلفاء، والرضا بالقبول عليه قن افه ولكن منه، بدر ما عف اللوم وهومستحي والزيع اكامحت، 
هدهول الكامل• بالصلاح ، موصوفكريم ني ومو به، ومقعهم إليهم وأعاده قومه، ي وشمعه نونيه، 

بأمره.الله يأذن حتى ومحتمل الأذى عل يصم وأن افه، بأمر يلتزم أن لم ملكل عظيمة ءجمة الحادثة 
عنتزيلمونكج ليكادون وعداوة، بمحقي إليلئ، ونظرهم لك،، عداومم شدة ْبن الكافرين ؤإى - ه ٢ - ه ١ 

،وكيفباُبمتون، اماملث، ذللث، عف وزادوا اليينايتح، الايايتح من إليه تدعوهم ما سمعوا حقن مكانلئح، 
إبطالهدا وق أخممن؟ هاديآ معجزأ كلاما نسه عف افه أنزل وقد ُيقيل، الأمام هذا يستقيم 

دليل•وأعظم محارة، بأبلغ عليهم ولد لزعمهم، 
والاسباطاُت،:الفوائد 

أعظممن الكفر أف للمجرم، لم الممقابلة المتضمن محتقأصيرتةهملأه ؤ تعال: قوله ذل - ١ 
محرما.يلم، أن الكافر ويستحق الإنسان، من محمل التي الحرائم 

فيجدساقه، عن ربنا افه ®يكشف، يقول: ه النه رسول معتج ّقال: ه الخيري سعيد أي عن — ٢ 

طبقاظهرْ فيعود ليسجد فيدهم، وسمعة، رئاء الدنيا ق يجد كان مى وسقى ومؤمنة، مؤمن كل له 
محاقال اله عّهءا اض رصي محاس ابن وعن القلم،• سورّة باب الضتر، كتاب ل  ٤٩ ١٩٢٠٠برايخادك، )دواه واحا-أ،ا. 

-٧٢،



القلمسورة 

حجر-ااين يتظرت حس، بند وغثرْ اسري )أحرجه القيامةءا. يوم ألهول من الشديد الأمر *اهو ١؟^ معنى 
.( ٠ ٢ ٤ / ٤ ياسثن حيت للدكتور السيور الصحيح ، ٤ ٢ ٨ / ١ ٣ الباري، قح 

للتقريعولكنه اليوم، ذلك ق تكليف لا إذ التكليف؛ باب من ليس القيامة يوم بالجود الأمر ٣" 
دالتخجيل•

ماالاستدراج ومن يشعر أن دون وخفاء يتمهل الخيالة ق الآحر ليقاع هو الأساJراج — ٤ 
•لهلاكهم سب الحقيقة وهوق ا،لؤمتين، عل تفضيلافم أعطوه أيبمم ياتال عليهم اكتم الكافرون يظنه 

ولكنك،ايرغب، الأ'سدراج له ليتم يه ولابحلم له، التينج؛ٍامحلط المستناورج ألايعلم العادة ~ ٥ 
وينجومنجدرْ، منهم اللست، القطي ليأخد إياهم باستدراجه أعلمهم بعباده ورحمة عدلامنه سبحانه اف 

والإملاء.الاستدراج 

ملته«.لر أخذه فإذا _li؛، ينل وجل عز افه *إة قدت اف رسول، قال ئال،ت ه موس أي، عن ٦- 
الظلم(.نحريم يامج، والملة، الم كتاب، ، ٢٥ ٨٣يرتم ْام وا.واْ هود، صورة باب، النقم، كتاب ٤  ٦٨٦برتم الخاري ردواْ 

ابنعن الحديث، ول بالعين، الإصابة حصول إمكان عف ه نمدرئكأفلم،ين ؤ تعال بقوله يستدل ٧" 
العين*.تبنته القدر سابي ثيء ولوكان حق، ُالع؛ن ^ ١٥ه الشي أى عنه،ا اف رصي عباس 
دالرم،دالرتي(•الطب باب الملام، كتاب ٢ ١  ٨٨برتم لم م)دوام 

البدءبين والتئام توافق ذللث، ول به، ختمتؤ المءبم. الم، ًر، ا"بمّون بنفي المورم بدأيته ك،ا ٨" 
والختام.

الدعوة،بدء ْع نزل ما أوائل س يعد التي الايايته، هده ل للعالين عامة الإسلام رسالة أى بيان ز — ٩ 
قادمالدين لهدا المر أف إل إسارائت، أصحابه، من به آمن ومن ةؤ للتبي ؤإيذاء تضييق س ذللث، رافق وما 

سيعموأنه الدين، هدا بنصر وبثاتر إثارايت، وفيه حولها، ؛ٍا ولا مكة بآهل خاصا ليس وأثه اش، بإذن 
١ل٠المكالهلأ
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الخايتسورة 

الزول:مكية.

القاصد:

القيامة.يوم ئيات إ ١

٢شآؤتىآرمحميّ دن

مثنتجصQظثامحك

ثالمح سعحتماعانجم خيمؤصت—تبمر بميج عادمأتيصكؤأ إة القاغيوأئ^؟ فاملبمكؤأ 
تن،ف؛—ثملهم رئ ؛)، ٠٥حاؤيف؛٥؟ ^، ٥٤آعجار يثاصر'كامأثم ثررآلموم ثثوثا أياي ويعيمه 

أقرأثق'أو؟إةا ندآ رتيمهسم )، ٣٧فعتنأ ?٥؟ ئئت ومن فتهوف اأجأاوءا» 
محثكنةيَس04

التمر:

هذابذكر المورة وافتتحت وقوعها. لتعحمق بدلك همتش القيامة، يوم أماء من اسم الخاية؛ ٣— —١ 

يومقإن لأمره، وتفخسا لشأنه، تمويالآ ه ^٠، ٧٥١وماؤ وب ما^ ؤ عنه؛ الاستفهام ثم القيامة، ليوم الاسم 
والخلود.والخراء الحامح—، وهويوم الفلواهر، فيه وتتقلب، الوانين، فيه تتغير عثليم، حدث القيامة 

مصرعن للحديث، الأيات انتقلت، القيامة، يوم حصول، تحمق عن السابقة الايات أ-خرتر أن يعد — ٤ 
ئمنغلأما بالقارمة؛ هتا القيامة يوم وسمي وعاد. ثمود بذمكر وتبدأ ما، "قديؤءا الدين الأقوام بعض 

وفذلائعها٠؛أهوالها القالويث، 

أهلكهمأن ورسوله، بالله وجحودهم تكدسهم؛الأحرة، عل صالح— قوم وهم - حزاءثمود كان ~ ٠ 
أحدأ.منهم تبقر لر محلجلة، عفليمة بصيحة تعال افه 

بلغتاشديدة مدمرة ريح افه؛إرسال، أهلكهم أن تكذيبهم عل — هود قوم وهم — عاد حزاء وكان ~ ٦ 
ماح.ثورايبما من يمخ ولا قيء، ٍلريقها ق يقف، فلا وشيما، بزيها ق الغاية 

بلامتتابعة متواصلة أيام ويائية ليال، ّح عاد، عف الهالكة العظمة الرج هذه موب استمر — ٧—٨ 
أماكنها،من المقتلعة التخل أصول، هيئة عف الأرض ل ملقى أمواتا عاد قوم وتركت، امظع، ولا توقف، 

،V، .



ا*ئةةصورة 

أنأرصهم ل راء أي يمكن دلا أحد، منهم ثئج فلم بالهلاك، الرج هده عمتهم ومحل الأجواف، الخالة 
حميعا*هلكوا فقد منهم، باقيا يرى 

تومقرى وأملك الأمم، من ملهم والبعث، باق كدمحب، وقى وجنوده، فرعون اف وأمللت، — ١ ٠ ٩— 
الدنياز الهلاك فاستحقوا رسولهم، ومعصية الكفر وهي السيئة، الفعلة اقترفوا جيعأ هؤلاء فإن لوحي، 

أليم.يعن.اابا الدنيا ز هلاكهم وكان الأحرة، ق والعاوايج 
اناءل جرمتا الش الميتة ق معه آمن وقى نوحا وأنجى يالهلوفان، نلح قوم افه وأهللث، — ١ ٢ — ١ ١ 
به•ييتتقع ط الجن، به تني سمع ذا كان لمن وذكرى عمْ ذلك ل اش وجعل وحمقك، اف بأمر 

والاسساطات:الفوائل 

هدهمن اسم ولكل وعفلمته. أهميته عل يدل، والقارعة، الحاقة ومنها القيامة، يوم أماء دعد.د ~ ١ 
العظيم.اليوم هدا أحداٌثه من حت.ٌث، عل دلالة الأماء 

التهؤيل.لزيادة ق الضمر موصع الظاهر الأصم وصع ٢" 
لحفلةق إهلاكهم امكان ْع أيام ويانية ليال، هود،ّح عادآقوم أهلكت، الش الريح اسمريتذ٣— 
أحد.منه ملته لا تاما قضاء عليهم ولتقضي اض، قدرة عفليم لييان واحدة؛ 

الشهد،لاستحضار هم، لا أجدادهم الحمول، أن مع ت قوله ق الدري؛ن اف، حاءلِ_، — ٤ 
يعد.منهم توالد إنجاءلتى الساشن إنجاء ولأن 
بأيهابعضها وق رجفة، بأهبما الأيامتح بعضي ل وصمت، رمة، عظيمة يميحة ثمود إهلاك كان ~ ْ 

(.y*a/t؛المان، )ريح أرها. وقوة عفلمتها عل للدلالة هذا وكل صاعقة، 

انتهىوأُه الهار، أول( كان عاد عداُثج ابتداء أن ^ أكي_ وئصة ت تعال قوله مى يمهم ~ ٦ 
،.بواح^.لياله عدح ، ٠٢زانيا أيامه عدد كان ولدا كديلش، النهار احر 

الخفافلثلروف التحدية الباسمة العملاقة القؤية الأشجار من التخيل النبات! علطء يقول ٧— 

ممرالشمخوحة وعند والثيخوحة، بالهرم تصاب فإنما ذلك دْع ذلك، شابه وما والرمال والرب؛ح 
ثخاعهاالخفاف ثفترق الرس س فترة وبعد العملاق، كالوتد الهواء ق واقفة وتبض فتها، ونحف أوراقها، 

اللب•حاوية الأرصن عل ساقين، الريح هبت« فإذا خاوية، فتصبح ا*بدع س الخارجية الأجراء قبل 
ضابسسراسيصا•؛(•

وثمود*•عاد ءل( يعود ه ؤذتلرئهمتن،ثز تعال: قوله من ه محا^؛+٠١ الضمثد ٨" 

-٦٧٠ .



الخ^ثةمحورة 

لمامحناّّب عذاب وهم ّاص^ا، عاليها جعل يأل لأب ^لؤت٠كات؛ قوم قرى سميت ~ ٩ 
الخنق.وقعة للفطرة، قلب ب ذم،، من عليه أهدموا 

أرسلإذ رسولان، عنه التحدث أن ه،ع تنجم ثنيأرّول ؤ الكريمة الأية ي ه رمحول ؤؤ لفظ أفرد " ١٠
وهذاواحد، رسول، فكآما واحدة، كلهم الرمل دعوة لأة قومه؛ إق، لوط وأرسل فرعون، إل، موس 
[.١٦]الثعراء;ه يبت،آذاءقذونأ ؤذثدلإ,لقار؛وإا تُازا• كقوله 

الناس،من بمي مى قلة إل إشارة ه ئ٠الت قوله ل هوتتكثرْ ^٥؟ لفظ لم.اد ~وا ١ ١ 
يتتفعونولا يعون، لا الدين الناس من يالكثير مقارنه عددهم محل ؤإل كيثرة، مكانة اش عند لهم هؤلأء وأن 

٦(.٠ ٠ ؛/ رالكشاف سمعون. مما 

ذ؟'وأ'فيسوقاآزاصهثثث دالإحفيألئور ؤؤ 
و؟ثنيه ؤءبجند أتآبمأبجلمق،رتق، عك وأ'دادقثا ^١٥؛^ بجند مص و؟محأذثقتاآيتك 

كشت'و؟إذهزي' مآيم بوئ ممنهء اثوك<يخنث س ثأما أؤآ -٠١^ بظ' محق لا قمصوف يومي 
وآثزمأ?©؟محأ ?©؟هقوئثاس >تن ©اموفيثناثز©ف،ص 

ووأدر?©؟ ؤيما.إهءئتون ؤيآيخن* س لل،.يمح'ا@؟محأة آنشثتِ يتآ ينظ 
>©؟ ثدوثصنيْ ©؟تبيت ئؤ ثآآعق ©؟ ظتنأكثممصث تاح1ثلآت 

ةُآلمظيم اقه لأيفين إده>'كان هاصلمء_ه ذئاعا متمن  US،.^1سلسإاؤ ذ م ُأو^؟ صزْ ظيز 
ص.لأأمحلأآسمن0يم

■المر٠ء٠٠ر٠ 

قوالقصود ان؛إءه؛، إسرافيل وهو القيامة، يوم ببدء لخدانآ البوق ؤ، بالنفخ الوؤل الملك نفح فإذا "" ١٣
الأول.الضمحة الأية 

والأرصن،هي دتر؛ع آماكنهاه عن اّبمبال تزال أن منها عفليمة، أحداُثآ الصور ق النفح يرامحق " ١٤
مستوية.الأرؤس وتصح وتتفقث،، فتزول اّبمبال وتتكسر ثنيي حش 7أا ويصرب 

-محصولها.تآكيدآ واقعة القيامة وئمثث القيامة، يوم بتدء إيداف فهدا ذلك حصل إذا — ١ ٥ 
مجتاسكة.غثر ضعيفة هئه وتصيح الملائكة، لنزول أبوابها وتشح اليوم، ذلك ق المماء وئتشق — ١ ٦ 
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١^^ّورة 

محملونصنف اللائكة ومن يه، للقام اه أمر يانتظار ونواحيها المإء جواب ق اللأتكة وتكون ~ ١ ٧ 
والقوة.الكثرة ز هاتلة صفوف أوثءان؛؛ن الخلق، العaلام اللأتكة من ثإنية ومم الخلق، ساتر فوؤ، العرش 

ئورمم،من سعثهم ام الثانية النفخة بعد وذللث، تعاق اش عل الخلق ينرض اليوم هذا ي ~ ١ ٨ 
لايغيث،ويأسرارهم، ثمم عالي تعال وافه ودهشة. مع ق ومم والسؤال، الحامي، صفوفا؛انتذلار فيقومون 

أمر.ولا مؤ عليه عنفى ولا أحد، علمه عن 

ييد.همأعإئم صعحيفة يتسلمون الذين دهتحم الأول الفريمح، عن الحديث، بدء الأية هدم ق — ٢ ٠ ~ ١ ٩ 
بدلالةؤيثزفث؛ سؤ فه ما لأف كتابه، يقرؤوا أن متهم »لاليا حوله من سادر؛مخاطة أحدهم فإئ اليمنى، 
به.أحير وبجا باطه مؤمنا والحاُتح، العث، حصول من متيقنا كان وفد اليمنى، باليد سلمه 

ونعيموصرور رصا كله فيها فمقامهم الختة، ق اليمين أصحاب، نعيم من جاسا الآياٌت، مذْ سين " ٢١
دلايزدل•لايتقهبع دائم 

ثامحة.عالية قصور ذاُت، القدر، عقليمة حنة ق ومكناهم — ٢ ٢ 
•حهد ولا عناء دون فيها الراغب، عليها محمل التناول، قرية فيها دالمار -  ٢٣

هذاوكل إليها• حاجة عن لا وثلد>ذآ، دث،كها والشراب،؛ الملعام تتاؤل، الحنة ل النعيم صور من " ٢٤
وعبادة.ءلاءة من الدنيا الحياة ق قدموا ما مقابل لهم جزاء العيم 
واحدكل فإو الشمال،  ٠٠٠أتمالهم؛^•صحيفة يثثئمون الذين وهم الثال، المم ذكر ثم ٥
سوءمن تيقن لئا نثور؛ ولا بعث، لرينقيه الويت، لوأة ويتمنى كتابه، دلريثتئم سعث،، م أنه ينمى منهم 

بشماله.كتابه سلمه لحقلة الصبر 

عنهيغني لن الوسائل، بشتى وجعه الدنيا، ق أحيه الذي ماله أف الوفقح ذللث، ز ويعلم "٩٢—  ٢٨
وقدشيئا، تنقعه لن الونيا ق له حصلت الش والكانة والسلطان الخام وأن اطه، عذابح عنه يمنع ولن شيئا، 

دلميبمح،لهاأئر•زاك 
٠yy~y ~ محمعواوأن جهنم، إل الكافر هذا يأخذوا أن النار أهل يعئ'بون الذين اللائكه تعال اطه يأمر
وإهانته.تعذيبه ق زيادة ؤلؤيلة بسلسلة حدْ وبحبملوا بالأغلال، عنقه إل يديه 

الخبزومنعه باطه، وهو'قمره به، يعيبه لتي ١لعنباب٠ هدا حصول ست، الآياٌتح هده سيئ 
الحتاجين.إطعام عن غيره وينهى المساكين، يملهم لا فكان غبره، دمن ه نقمن ادساكينإ عن 

أصدةاؤْبأحوالهم.فقدسغل ولامىتحرممنه، محميهمنالعذاب،، ش الكافر هدا محي لا " ٣٥
ودم.صيد من النار أهل أبدان من مانيل إلا طعاما ازر ق الكافر هذا محي ولا " ٣٦
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اخ^ة4ّورة 

وعقابه.اممه تحط محق ما وقتل به، الإيٍان وعدم بافه، الكفر ثنمد ثن إلا الطعام ^ا يأكل لا " ٣٧
والأتياطات:^١^ ١١

الدكمنها لها، اكغيبمر من مراحل عدة سوت القيامة يوم ا-لحال حال سين اش الاياتر من يوحد ~ ١ 
كالعهنتصثر وأن مرايا، تصير وأن هباء، تصير وأن واكيير، ط الثم، ومنهات الورة، هده ق اطلدكور 

١(.٢ مآ/ ١ اليّ الممير_ ١لرازى■، )الفخر ا،لراحل. هده ترتيث، ز اجتهادات اكرين ولعذس الغفوص، 

كافبه وتنمل وها، هاء والقصر: الهمز فيه ومحوز حئ.وا، يمض أمر فعل اسم ه ^،؛٢٣ ٢" 
(.٤٣٢ا/الخهلاب->اكدالمد0• 

الوقف■حال، محي، التي الوقفخ ماء حنقتمه وؤ ^ مائه وؤ ه مثتين وؤ ه ؤخنن ق الهاء ٣— 
•رما وصلألثبوما هاؤها وتثست، اخرها، حركة كي؛ن الكال٠ة عل 

 ٤ - j ماواحمحاب اف، محارم عن للأكفث رادع أقوى ه ؤسيونلأضظثاة تمال: فوله
وحهرأ.رآ م سبحانه ينخطه 

هومما يرى نا له؛ كراهيته شدة ْع ه ظث؛تاكاتآكاث ؤ موله: الموت القيامة يوم الكافر ينمى — ٠ 
(.٣٩أ/ ٩ المان جامع يئ، يعّمحاءزتقكلاما تناد؛ ص اسري )أورد وأمر. الموت هن أشخ ءندْ 

آياتذ وورد الصفح، هدا j اكار أهل ٍلعام ذتي،ه ؤ;كئتاأإلأيذ الكريمة الأية محزن ٦- 
بضهمفبمدب الناي، أهل عداب تئؤع عل محتل إذ بينها، ولاتعارص الرقوم، ؤمى الصريع، من أنه أحز 
أحرى•زمراحل وبعضه مراحل، ل العذاب يعص حصّول أوعل بغيره، وبعصهم بمدا 
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الخائنصورة 

ومائدبمول^^٠^مامحمحفلأقنمئونو؟ه,زسام>ئونو؟وت ىؤ 
أأ@؟محممثايثتو؟تيعظناسشآلأظط 

ضن.ه\محسصئاَه
'و؟ءعآمحرهأصي.أهنهُوإدقلخداآص،

ثرتالتف

لكممبلغ القرآن أة عل ئمرونه، لا وما ا،لرتثات من تمرونه بإ موكدأ، منا فآمم — ٤ ٠ — ٣٨
والفضائل.الأخلاق يحاسن ■جا0ع رجل بوساؤلة 

ولاالشعراء كلام بمب لا فائه والكهانة، الشعر ممة الكريم القران عن الأيأت هذه نتفي ب —٣٤ ٤ ١ 
يعمولر يه، يؤمن لر أيه إلا والعيرة، لالهاداية تييه عل أنزله بحاته، العفلم الخالق كلام لأيه الكهنة، 
وّمعو0.القرآن، عليهم يل ممن قليل عدد إلا فيه ط ويتعظ 

تنهي iLjj-Uذس؛عقوبة.عف بحانه تعانه شئآ اش عف ادعى الكريم الشي هدا أف ولو - -٧٤ ٤ ٤ 
عنه.العقوبة نالك، يمخ أن أحد ؛، JJLmولا حياته، 

التقوىلأصحاب وموعتله وعتره تدكره أثه مئة الكريم، القرآن عن لأيايته ١ هده تتهحدث — ٠ ٢ — ٤ ٨ 
القرآنوسيكون بالقرآن، يكث.ب من الناس من أن يعلم تعال وافه يه• أمروا يا ويعملون فيه، يا يتتفعون 

هوالقرآن وإق وعداب. عقاب من لهم أعد وما ا،لؤمن1ن، ثواب يروق حين به، كفر مى عل وندامة حسره 
نعمةعل إياه حامدآ العظيم، اسمه واذكر رثلث،، فتره رسا، ولا فته امتراء لا الذي الواضح ابين الحق 

العم.ساتر وعف القرآن، 
والأّتياطات:القوائد 

المروغثد فالمر ثيء، يكل المتم جمثونوُوتالأمحونه ؤ تعال: قوله صمى - ١ 
نعلم.لا وما الخلق من نعلم وما الفلاهرةوالياطة، والعم والأحرة، والدنيا والخلوق الخالق يشمل 

بوجودا"بمم.م ء.مجّد رديتها- الأسان يتهليع لا عوال؛ وجود إل لاتحر با المتم ق النص يشثد ٢- 
العوالرهده أمام حيلته وقلة الأسان، ضعف بمدى العلم س هائلة آقاقا للإنسان يفتح العوالر هده 

التأملإل دعوة وفيه الحدود. ضيق مرئي عام ق إدراثهم عصرون الذين عف بعلمه ويتعال العغليمة، 
والاجتهاد.والبحث، والفكر 

٦٧٩ -



١^٥٠صورة 

للاس،ملقه بوصمه ه ؤإذم>لملهنات تعاد قوله ل كا ٌ الّي إف القرآذ بمب ٣" 
٢[• - ١ لاككوير:بم ه تكم ^ص.ذىمتطذىآله تعال:ؤلثمد كازقوله اس جميل إل يبخب 
هؤمععوفُكثماثم تعادت قوله ل كا تعال، اف محيخماإل دّوله، إل اف من يه الدمل بوصفه 
سحاته.قائله لأيه [ ٧٠]القرة; 

كانواالكهان أة منهات لأمور ~ احتلافها ح الأيات ل — والكهانة الئنر ين ا-بمنع وجه ٤" 
حولهم.متى كلامهم تآثم ليقوى اللفظة؛ والحنان بالجع كلامهم تحن ل بجتهدون 
عقابهفان كدبآ، افه عل وافترى الصواب، عن حاد لو أئ4 إلا اض، _، قو الغي مولة عشم ْع ْ- 
فيه.ولربمم منه، ي،كتم ولر إليه، أنذل ما بغ ه الّ؛ي أن يأكل الكلام وباذا سريعا. مقليا ميكون 
قطعهعل التمى كان ولذا فورآ؛ ان الإنمات ^ ٥٥١ؤإذا ؛١لد٠اغ، القلب يمحل عرى الوتيزت ٦" 
.s_Jbالوت حصول لمرعة 

ومثله:صمته، إل الموصوف إضافة من يكون أن أولهات وجهان، ه نصألتحم، ؤ تعالت قوله ل ٧- 
وهوأسلوبمغاير، بالقفل ه نفإل التيء إضافة من ويكون واحل، يكونا؛معي أن وثانيهاث اليقن، عغ، 

.( ٢٣٢•\االوراكون . ٧٦٩٣ا/ ٢ )افّاة اللغة. ق معروف شائع 



اياهمجّورة 

مكية.النرولت 

القاصد:

المشر.تقرير ~ ١ 

مايشاءعل تعال اف قدرة إبان ~ ٢ 

■٠ مءءً بَ 

اسالد'تيآمحيبمسي 

?0؟ترىآقوذىآلمعايجأ؛جأُهنيحواخِأ'هأ'قكغؤننسق؛دايع سداي ؤثآوساغل 
^^أنأقستئ^؟»اضرمحذش ءلإو يآلتيح آلملمهيكة 

^؟جتُبمثلنيةّنيماوءنآإcصلمهتي ه؟يرمءنآئلأمهم 
همي'أ©أ'بجةبآفيبجب'؛©؟وشبمتوء محي عئ١م، ثذ لوبمثدى آلثمّم ٧ او؟بخرومم 

صى0محأمحمحك0 ينجمام ؤ<آمحرني نش م٠مح  ئ'كلأإمابمي جبم 

التمسثر:

وثند لم ويجرهن الناس، ليخلخ العذاب؛ سزول، قومه وعل نفسه عف الثركن من دلع دعا — ٢ — ١ 
يمتعه.ما ثمة وليس الكافرين، عل سيع العياب أن حقا الخق، عف معه 

i-r - واللأمةالمحءء حمجيل إليه بمزج الذي سبحانه العئ اطه من الكافرين ٍّم، الذي المذاب

الدبما.مني من ستة ألف خمبن مقدارْ يخ الذي اليوم درائ٠ القيامة؛ يوم الكرام 
وأنالعذاب، تعجيل وطيهم به، واستهزائهم الشركين إيذاء عف المجر قوإل سه تعال يدعواش - ٥ 
لغيرافه.شكوى ولا فيه، لاج3غ جيلا صبره يكون 
حموله،ويستعجلون به، يستهزئون ولدس القيامة؛ يوم حمول، ينكرون هؤلاءادتهزت\ن إن ٧— —٦ 

ةري_،.آيت، كل فإف يالقرب، حصوله عن التعبير كان ولدا يقينا، ثابت، الحقيقة دمول 

وتصحكانمحاسااال.ائسم،.طسعتنها، وتنقيتج الطء، سنتغير قذللئ،اليوم ٨" 

التعدية.الحيال، يألوان المبؤغ التناثر كالصوف وتصح أماكها، من فتتهناير الحبال، حال، ؤيتقلس، — ٩ 

وأنلعياب، ا، 



محورة

الخميم،بصديقه الصديق فلايال والمنع، الهول شدة من بض امرئ كل يشغل اليوم ذللته وق ~ ١ ٠ 
كرب.من ف4 هو ما إل ولا إليه، يلتفت ولا 

أد4إلا ومعارفه، وإحوانه أساته من الدنيا ق يعرفهم كان من يرى القيامة يوم ا،لرء أى وْع - ١ ٤ - ١ ١ 
أنوهويعلم ~ اب للحمكاثه يقدم أن يرغ—، فائه الكافر أما ه، يتقواحد كل لانشغال معهم يتكلم لا 

الأرضق من وكل إليها، ينتم، كان التي عشثرته وأفراد وأحاْ وزوجه أبناء، - اله؛ن العذاب، مصثر، 
العقاب.من ه لينجوبنفالخلائق؛ من يعرف لا ءس 

فيهانارها تلتهن، التي جهنم وإ0 محمل، لن الكافر فيه يرهمجح الذي الافتداء هدا إئ ~ ١ "٨ ١ ْ 
الذينأصحابما وتطلي، أماكنها، من الإنسان أمحلراف أو الرأس، جندة ثيغ منها العياب، من صنوف 
النهص يودون ولا حفقله، ق ويٍاوعون الآل، محمعون ١^^١ ق وكانوا عنها، والنول منها، الفرار محاولون 

فيه.

Iوالأءسياهلات، الفوائد 

منهوالقصد هؤيتنه، أوت؛ي؛ن به، التعريمؤ ليي ا،لقصود أى لبيان ^ *ثبيل ؤ>-أت ت فوله ق التنكير ~ ١ 
الموال.هدا مثل عته يصدر مى كل عل الأية هدْ ق ما إذينهلبق العموم، 

أوهبمعك،عل، 3،ؤواللام دعا، هيمعس لأي عن؛ ^بمعش 3،ؤسا'لآ اياء ٢~ 
للكافرين.فيقالت الواح؟ العياب هدا يئى ت محاتل سؤال تقدير عل الكلام يكون 

(.٢٧١؛/الحط.• الم )ابدحان، 

أىمنه ومهم الصاعد، هي و١لعارج الآي؛ت، هدْ غثر ق يع لر العايج ذو بأنه تعال اّنه ؤصفح ٣" 
الم،اء.للصعودإل خاصة أووائل أوأبوابا، طزقا الكرام للملائكة 

الختةدخول مل ما إل القيامة يوم مدة تحديد ؤفيتزمغنثتارءءحمبنآث،عه ^١^ فوله ق ~ ٤ 
يينيحاوالخمع محنة. يألم، تحديده الجدة محورة وق — الأية ير نقق فول عل ~ ستة ألف والنار؛خمسين 

وعنفف،سنة، ألمه خمسون ومحموعها محنة، ألفه إل بعضها يصل مدد لجا م؛نتوعة مواقفج القيامة يوم ق أن 
مات القه رسول يا قيل هالا هع الخيري محميد أي عن الحديث، ق ورد لما المؤمنين؛ عل المدة هده تعال افه 

مكتتؤبةصلاه من علميه أحفه يكون حتى اطلومن عل ليحمفط إنه بيده ه نف٠لو١لدي فقال؛ اليوم! هدا أحلول 
<.٤  ٤٨/ ا ١ الفتح حجرل ابن وت ، ١  ١٧ ١٧برتم اس ل أحمد )روا، الاونيا«. يصليهاق 

-٨٢,



المعايجسورة 

بمدمنا©؟مأك؛ئ ثتلوآ.4تىدأصوم ص؛خم ا©؟وآقثف، لإعقظهرمح0 
يِإروجممنأمحن تأزن لإ دغم عد١ب إف مثغموف ريم ءثا»و، نن م ^؛٢^؛< 

يجء\وخ\ّو0
أوأ'إصمعثلآتيبماطةأع؟

أمحئفيمحمزد.يم
المميرت

شدةهي: الصمات وهذه باض. الإيٍان يدنه لر إذا الإنسان، صفات عن الآأو1ت هذه ثئحو ٢— ١ — ١ ٩ 
عنمتعه ررق وسهة مال من خير أصابه ؤإدا ثر، أصابه إذا والضجر اليأءس وكثرة الصبر، وقلة الحرصر، 

بلدانه.وتعلقه وذاته، ه لتفالإنسان حس، فرط من وهداكله غيره، 

لدعوته،واسجايه بافه آمن تى ان للأتالقييحة الصفات بردْ الاتصاف، من تنشى —٥٣— ٢٢

ماله،ق الفقراء ص وأ-يمج الصلوات، أداء عل وداوم القيامة، يوم حقا الواغ العياب، من للنجاة وعمل 
التجاوزات،من أشبهه وما الرتى، من قرحه وحفظ الوبقات، ق الوقؤع من نفثه وحفظ عليهم، وتحدق 

إلايشهد ولر الخلق، ومع اطه ُع العيد وحفظ الأمانة، وأدى _^،، دمللث، ذيج من، له الله أباحه با والتزم 
الأركان،كاملة وأقامها مواعيدها، ل الصلاة عل وحافقل. عليه، أو لأحد ميل دون والصواب، بالجق 

التكريم.عاية مكثما فيها والإقامة الخنه لحول يسحق الختة الصفات هذ-ه من إ0 الشروط' توقية م
والأسساٍلاُت،:الفوائد 

أصابهإذا فإئه الجرص، وشدة الخنع عل جبل الإنسان بأي متميآ إخا;. ٢( "١ ١ )٩ الأيات ق — ١ 
والإمساك.التع فهوممر الخثردالثر أصابه وإذا والأس، فهوكثثدابرع والسر الكروم 
عليها،الحافظة تبيئن ْع والثانية ديمومتها، تبيئن الأول،ع مرتغ،، الأيات ز الصلاة ذكر ورد ٢" 

الصلاة.إقامة ق الكال محصل وبكلأالأمرين 

منالأمة وطء حواز الأية وتفيد الملوكات، اء التوهى الإماء، ه: بؤتاتلتةت،ك.تلم القصود ٣— 
الفقه.كتب، ق طكورة أحكام للعبيد كيا وللاماء صيدها، 

سلتكون والطمع؛ والهلع ابلع من ه نفبمما دأن ؤياعه' مذيب إل عي بأن الإنسان عل ~ ٤ 
النعيم-حنات ق الكرمض 

-٦٨٣ -



افلُالجسورة 

إذالصمات، بهذه الوصوف قلة عل دليل النا،س عموم من والأّتقامحة الإيمان أهل انثناء ق ه~ 
هته.التئض من أمحل الغالب ق التشى 

ا-إكة.يا.حالون الدين صفات لأبرز تفصيل ٦" 

رء ٠٠٥٠-ي م  يدحلثغ؛مأنا ْكلآت-؛ءي وءن'آلةافييتير<أو؟أفمع لممنوأعتيآك؛ن م ؤ
كد.دءوقهتتا ققثهم .كلأة ميم جثه 

مر,آمحيداثبجبموأوىيوعدوذو؟حمحانم^١مح؛سينينو؟ 
اؤأره^بم،الإمأكئاؤأوملأ إقُنّبمأبجثولا 

الممسثرت

هوالنيئ حول بجتمعوا أن الشركن من -لحياعة الداعي السبب عن بالاستفهام ١؛؟^ تبدأ ~٩٣~ ٣٦
أنهؤلاء بملمع هل ، ٢٢ ٤٧ْ/ أنواراكتريل اييضاوي، متهم القرين من عدد )ذكره شماله وعن يمينه عن خماعات 
عليتكمو١ أن لهم ولثس ابدأ، محصل لن ذلك إن كلأ موْستن؟ عتر حالهم عل وهم اّبمتة يدخلوا 

المستقدرة.النطفة وهي يعلمونما، الش المائة من خلوقون وهم الخلق، من عيرهم لعل المومتيث، 
٠ومغاريمبما والكواكب والقمر الشمهص بمشارق أو ومغاربها، الشمهس بمشارق لثم هدا ~ ٤ ١ ~ ٤ ٠ 

يستجيبونمنهم، أفضل بمم آخرين قوم واستبدال المشركن، إهلاك عف قادر تعال اف إف علميه: والمقسم 
ذلك.عن بعاجز ليس وهوسحاته يعصونه، ولا اف لأمر 

لالعذاب يأتيهم حتى وياطلهم لهوهم الشركنز هؤلاء - الكريم النٍث أبما - فاترك ٤- ٤ - ٤٢
كانواك،ا الحشر، أرض إل رعض منورهم من اليوم ذلك ي وبخرجون به، يكذبون الدين القيامة يوم 

متكونبوقويه، يوْتون دلا يه، يكدبون كانوا الذي القيامة يوم ز ولكنهم آلهتهم، إل يرعون لدنيا ال 
والدل.الج^ان بم ومحيط منكرة، ذليلة أبصارهم 

والامتنياطات:الفوائد 

يدعوهموما كلامه، وسمعوا قو، بالتمب أحاطوا الذين الشرك؛ن من تعجي_، الكريمة الايايتح ز — ١ 

آمنمى وحدثثا قيئا الناس من القابل وؤ، يبوْ، وم بمتددا لر ذلك ومع العجزائت،، ورأوا به، الإيان إل 
أوايايت،.آية س،إع بمجرد 

-٦٨٤



العاؤجصورة 

الأحرالنوم حمل إن ا-بمة، بدحول اش سل كمروصدعن من عله ماهم ْع الكافرون بملمع ~ ٢ 
وعملوبذل إي،ان من عله ماهم هع يدركهم، أن عدابراش من الومنون عنس المال وق زعمهم، حسب 
صالح.

إلاكلر س وفه التمذر، الئ عن لطيفة مماية تعال: قوله ق ٣- 

القليل.الخقير الثيء من الإنسان حلق عل اف قدرة عفليم 
يتعددالواحد الهلول حط وعل الطول، حهلوط تعدد ْع الواحد العرض حط. عل الواقع يتعدد ~ ٤ 

أحرامبقية مع الخال وكدس طهلأ. تعددآ والغارب، الغارق تتعدد ذس كل ويتعدي العرض، محلوط 
ومغاربمامشارقها فإن أكبل، أجرام جول ولتبحها محاورها، حول ولدوراما لتكورها ونتيجه السماء، 
•>،(.-٢  iAVاتجار،.،_سدكور^3، ام؛م القرل ي الأرض اسي: الإساذ )آيات سدأكثرآ• سد 
ووردوزعاته، يوم كل حمولهإ مكان احتلاف، يحسس_، والغارب، المشارق جع الأية هذه ق ورد ~ ٠ 

عمومبحسمه إفرادهما ثالثة آية ق وورد ، ١٠٦ومغر-والشتاء الصيم، مشرق يحسس—، تثغيتهما أحرى ية آق 
والوقت.الخهة 

ثبمتممالدنيا ق آلهتهم إل بإّراعهم القيامة يوم الشور من الخروج جال الكافرين إمرلع تمحه ق ~ ٦ 
جهلاوضلالا.طاعته إل وصارعوا العبادة، لايستحق ما إذ■ما-وا عقولهم، بسخافة وتعريض بيم، 

لمنأحر انتظار ولا لها، مدق، فلا واللمي،، بالعيث، المشركن أفعال، الكريمة الايامته وصمته ٧— 
الأحروايتغاء جث. من فيها لما عليها؛ والحاففلة يالداومة الوتن أفعال وصم، كان القاز  ijjفعلها، 

العفليم.

أنإلا نورهم من بالعثه يوترون حنن، ~ الخلهم، ساتر حال، محو ما ~ الشركون يمللث، لا ٨- 
صه.ؤينرصون افه، أمر عن يتكوون الدنيا 3، كانوا وقد للأمر، يتجموا 

.٨٠-



تمحسورة 

مكية.اكزول: 

القاس:

قومه.ْع ومعاناته الئقو، نؤح افه ني نمة بيان — ١ 

والإنسان.والأرصى، موات، الحلق ق الإبديع حلال من تعال افه عئلمة بيان ~ ٢ 
ؤإيدائهم.الشركن، مواجهة ق وأصحابه الشي. لية ت٣- 

إييمومح- ءل  ٢٥عئابآلت يأِبمهن آن مؤ، بن ممائ، آذأنذر هممهء رثاإك أزّثثا ؤألآ 
yX  ثسسم إك ويح-مآم ين ءظ اه وأطعؤمح! وآئموء آثت ٥؛ ين

التصثر:

إلنوحآ نبيه بعث اثه يالخم، للاهت،ام الفيل. وبالتوكيد العظمة، بخمم ه نقعن تعال اش نحم — ١ 
•موجع مولر وهوعن.اب< يومتوا، ل؛ إن اش عذاب، من ولإوقهم تعال، اممه توحيد إل لياJءوهم قومه 

افّتوحيد إل ودعاهم إليهم تعال اض من مرمل أنه قومه وأعلم مهمته بأداء امحقيأ تؤح قام ٢—٣— 
الوجهعل تعال اش بمائة وأمرهم الرسالة، محتوى لهم ووصح سبحانه، به الكفر عاقبة من وحئفهم 

ريه■عن فهوابغ إليه، يدعوهم محا بطاعته أمرهم ك،ا يغضبه، ما وياجنناد_، يرصيه، الن.ى 
قيلوسيئات ذنوب من مضى ما لهم يغفر تعال اض فإن بافه وأمنوا أطاعوه إن أعم قومه نؤخ أعلم - ٤ 

حانإن دلكن بالكامّث>،، يئزل الذي العذ.اب عنهم ويرفع أمارهم، ل لهم ويبارك منهم، الإي،ان حصول 
وميالخلهم،، جيع عل ومقدر اش، يلم ق ميق هدا لأف تآحم، دون حممه سيلقى فائه أحدهم موعدموت 

يؤر.والنمل. الإيهان إل مايع هل.ا عيم 
والاسساطات،:القوائد 

الأستجابة.إل وأقرب لهم، آس ذلك ليكون غيدهم؛ لاإل قومه مرتلاإل الني يكون اختيارأن ~ ١ 
العمر-ل واليدكة الذنوب بمغفرة التبشم عليه وعهلف وللاهتيام، المقام يامبة الإن،وار تقديم - ٢ 

وذآكرهمه، نفإل فشجهم إليهم، والتودد التقثب أسلوب قومه مع اهمحخ نهمح اض نبؤثر ستك، ٣— 
منهم.واثه قومه، بأمم 



-همرْمح

دأطيمن•واتقوه، اف، اعدوا ت هي حل ثلاث ق الكريم الشي دعوة تلخيص يمكن ~ ٤ 
الذكرق وقدمهم رديهم، ليزيل ه دب؛رين ثتقت إؤ ؤ ت لقومه كلامه المحقو تهمح أثل ْ~ 

بأمرهم.بالاهتإم ليثعرهم 

الإيانبحصول، ئكمر التي ااذتوب٠ أن بياذ ه ؤ تمال: قوله و ^ ؤتن تفيد ٦- 
أدمي.بص له ئتئق لا وما ^٠^'.—،، ١١من سق ما هي 

العمر.ق الوكت حصول باق الإيعاز ؛واتي من ٧" 

يتقد.م.ولا لايتأخر,، تعالئات اض علم اكدرل الأجل ٨" 
إللسارعتم وهوت عليه، ماةٍاله لدلالة ه سدورك< ؤ ت تعال قوله ق الشرط جواب حيف — ٩ 

نيمحم.به لمايأمركم والاستجابة الإيمان، 

بمفرحقدادءودة-م ؤاق غتإيإهُ دءآ؛كا.إ.لأ قترتجدمحِ قلاوتادا٥؛ مهف دعزت دتيِإؤ ؟؛< ١٠ؤ
دعوتبممدث,إؤ، ُهُ آت-ثكارا رآم-ةكةدأ وأصم؛وأ ماجهم و١ثتئشنأ فآ أتحتعم له٠ّجثلو١ 

?و؟إدعأَكارنثاسماط ^٤٤؛^ آتتثفثوأ ثمنت إترإرإ''هُ خم يأنتث لم ممئث< اؤآ ثم ?Q؟ حهارا 
ماث>ؤلأأيل وبجعلل؛ق لؤ->شؤ، وبمبمرومحل وثمد-دؤيأمفيأ و؟ مدرارا ءصقّ آلتمآت ينسل 

أقانن١٥١?^؛سح •حأو<آهه أنموا'ي، لقؤايإ ثيقؤ ؤبمت. ؤهايآ م؟مداش 

تثا0سوأةا
اكفرت

.دةاك>ا.الس؛.ا والآ،الإيهان إل قومه دعوته عن المحلور نؤح اش نثي حديث تفصيل الايات هن.0 موصهمع 
سلكها:اكي اكوعة 

إلقومي دعوت لقد رب،، يا إياهم- دعوته من قومه موقف، إليه شاكيا ربه مناجيا نؤح قال، ٦" ْ~ 

ليولمحهم لأستجابمهم، الأنس، الوقت، عن بحثا النهار، أوقايت، وق الليل، أوقايت، ق والهتامة الإيهان 
إعراصأعني وأغزصوا مض، تفروا دعوتم كيا وكانوا الإيهان، إل إياهم ددعوي محي إل يتجيوا 

ُالغا.

-٨٧,



سور0نوٍح

 ~U ليالغون ذنوثم لغفرة سب الإي،ان أن فم وابين، والأستقامة، الإيٍان إل أدعوهم حيما وكانوا
روي—همليعطوا كلامي، كلأيسمعوا آذاتمم؛ ق أصابعهم يضعوا أن درجة إل كلامي ساع عن الإعراض 

واتياعي.طاعتي عن تكمين مالفعل هدا عل واستمروا يروي، كلأ يابمم وأحالهم 
زجهادا دعاهم فقد قومه، دعوة ز متتوعق أ،الس؛ا سلك أنه ميتا كلامه الققيأ نؤح واصل ~ ٨^٩ 

المدعؤين،لخال موافقه ذلك وق ومتفرقن، محتمعين إياهم دعوته عل يدل وهدا الخفاء، ق وبرأ العلن، 
والانفراد.ئ الق الدعوة يناسه ثى ومنهم والأحت،إع، العلن ق الدعوق يناسه من منهم فان 

علوالخئ الترغيسه باب من لقومه انهه؛ نؤح يقوله كان ما بعمى تفصيل الآيا'ت، هده ق ~ ١ ٢ — ١ • 
ممروهو الذنوب، فيغفر تجيس، يالذي العظيم باق الإيعاز بعد الاستغفار إل دعاهم فقد الإيمان، 
غزيرآ،متتابعا الغيث عليهم تعال النه يتزن، أن واستغفروا آْتوا إن ووعدهم بالتوية، عليه يقيل لن الغفرة 

ونحرىمثمرة، ائن بأرصهم ق فتصح العيشة، ق عليهم يوئغ وأن وأولادهم، أموالهم ق يزيد وأن 
مها.ويتمتعون منها، ينقون الأيار قم 

الذيبت، العن قومه اهه؛ نؤح سأل فقد التوبيخ، إل الترغبت، من انتقال، الأيتين ماتين ق — ١ ٤ — ١ ٣ 
وعفلمتهاش وجود دلائل يرون وهم عقابه، من والخوفح رخمته ورجاء وتعفليمه باق الإيعاز عن يصدهم 
وثعئثفمضغة، فعلقة تعلفة من الإنسان وهوحلى ذلك، فاعل أنه ادعاء محلوق أي يملك ولا يأبهم، 

عنصرفهم الذي ف،ا اش، عل دليل أعظم الخلق هدا ق إن فثابا. فصيا طفلا ولادته بعد ونموْ حاله 

به؟الإبان 

 ١ "٦ ١ ٠ - ،j ،كؤ.محاف؛ إل يدءو.مم وهو لقومه نهمخ بقه الله، عفلمة عل آخر دليل الأيتين هاتغ
حلالومن بعض، فوق بعصها الركة العفليمة الواسعة السع السموائت، حلق حلال من الخالق عفلمة 
منينفعون الأرض لأهل متثدأ القمر وجعل موامت،، المن الدنيا السماء ق والشص القمر حلق 
والحرارة■الضياء للأرض يمح مصباحا الشمس وجعل والأيام، الشهور مراحله من ويعلمون نوره، 
ترابمن آدم أباهم حلى الله بأل إياهم مدثرأ الخلق، سحمة قومه تذكر إل انقلا نؤح عاد ~ ١ —٨ ١ ٧ 

منهااممه تحرجه ثم جوفها، ق ويتلاشى فيها، فيدفن الأرض، إل الومت، بعد يعود الإنسان وبان الأرض، 
قدرةعل الأدلة أعفلم من منها، الإحراج م فيها، والإعادة الأرض، من الخلي الثلاثة: وهذه القيامة، يوم 

سبحانه.الخالق 

نحيااكمحب الأررض هدْ ومي افه، آيايت، من قريبة واضحة آية إل قومه ثظر الة&،؛ نُح لمثج ٢— • — ١ ٩ 
•معاشه وابتغاء مصالخه، لقضاء أرجائها ق فبسثر للإنسان مسحرة ممهدة ومي عليها، 

.٦٨٨ -



نلحسورة 

المواتيوالأساطات:

كليذل وأن دعوته، ل له المتاحة والمجل الواتل، حح لك يأن تعال اض إل الداعي عل — ١ 
ثنلمنهم بماسه، الذي الفلرف وق يايلأتمه، إنان كل ومحاطة المدعؤين، هداية سيل ق جهدمكن 

مممردآ.حوطب إذا امتجابته يرجى ثن ومنهم جهارآ، دعي إذا استجابته يرجى 
عنواستكبارهم الكمر، عل ؤإصرارهم ورويت4، ماعه من التهث'—، ق نوح قوم مالغة تلحظ ٢- 
الزاثلمة.بالدنيا وسلمهم نفوسهم، الكفري تأصل __، هدا كل طاعته. 

استخدمحث ه ؤإثثَكارت>عثادا ةول4ت ق موثد من بآكثر تعال فه المغفرة صفة المحيأ نؤح أثد ٣" 
بربيم•رجاتهم التأكيدلتعتليم هدا فعال، المالية وصيغة الصفة، هده سو١ت، عل الدالة ه هاوؤكاذثث> ل إؤ 

الغريرالمهلر اممه إنرال هو والاستغفار التوبة جراء ؛آ0 متقبئ إخار ( ١ ""آ ١ ١ ) الابمغ، ق ٤— 

سقىالتي الأتمار وجعل وحالها، بمهارها ينعم التي الخداتق وجعل والأولاد، الأموال وإكثار المتاح، 
والمواثي-الردوع منها 

والأخروية،اuتيوية الإيعاز فوائد و؛ين والرم—،، الرغب—، بين لقومه دعوته ق الهم نؤح جع ~ ٥ 
قابهد او،ةوغاية بدله عل ذللث، ويدل الأرض، ق والدنيا الم،اء ق العلوية الآيادت٠ إل الظر لفت، وبين 

قومه.هداية سيل 

بيثئ،ك،ا والوك، المال وكثرة الرزق، ق والمعة العيس، رعد حصول الدنيا ق الإي،ان ثمرايت، من — ٦ 

وبركدتي<ينأقثاه لتتحئاعل؛آم ^لآقتة،»اصوأوأئعوأ ثوله ذ دكا الآيا'تائ هده 
واخجارآ•ابتلاء الأمة من لأفراد أو ف،رارتا، عل والضيق اليلأء حصول من هدا يمخ ولا [، ٩٦تالآءرافت 

 ~U -الملحق.ق ك،ا ا-بم؛ن، حلق أؤلوار صورة ينظر

فليسبمرية، ولمت، علمية ه جلباة ستون سح آئه ثلى - 'كم،  ١١٧^ؤ ت تعال قوله ق الرؤية ٨" 
الأول.الماء بعد ما رؤية الناس بامكان 

القمرووصف، الأرصى، إل عنها صادر ذالم، وتورما ملتية لأيبما بالرلج؛ الشص وصقت ٩— 
الشمس.لأشعة هوانعكاس لنٍا ذاق ليس نورها لأن بالنور؛ 

قحئ.ف—٠ وحوي عل ذلك ودل، نيايته، اللأزمت *انبته١١ ومصدر إنايت،، الأعديت *أنبت،١٠ مصدر — ١ ٠ 
فحدقنا-أ، إنباتا'فشتم الأرض من أنتكم وافه والتقدير: ه ا'محتاتا ؤنآقتآئقوتن الكريمة: الأية 

بئموالنباهمته.نموالإنسان تشبيه الأية هده وق البلاغة. أنولع من ومونؤع الأحرك،، ق أثبمه ما جلة ل كق 

٦٨٩ .



تمحصورة 

هوال؛كزوي الشكل لأي الأرض، مقرئة عل ه ^سجثقعآلأ»شتثا تعال: بقوله —ستدل، ١ ١ 
يالمسط.الأية عئه همثريت ما وهو انمطاع، هد احره أوك ويتصل و؛شسط، يمتد الذي الوحيد الشكل 

وذمحأكلإآ»=فناراأوأ'و1وإو07أبت\را ماذأ مده مزؤ مآمتمأ ديإمجمموذ< لمح ،ؤ 
نيئولا لثؤأ،همإ وقو اؤأ وثك ويئؤق ولا ،-^١٤١ ولأ ^؛١ يدره ولا ء١,لهقؤ ئدرأ لا وكاؤأ 

أؤآةص\و\ آش يؤن تن ئم ةزمح،ووأ ثارا 3محخوأ أ؛تهأ حطتنهم ينا أزج" 
،:؛/اولا بجزأبجادك لدرهم إن إلك دثايإأ©؟ هم،ةآتكغيبم 

ولا^٢^^٤ؤالثؤمثنم، ثؤيناو-قموبف لأندمحثاءتث< 
40الأتاة

المبر•

الإيعازمن به أمرهم في،ا يطيعوه لآ وأقم قومه، من شكواْ الققو؛ نؤح لسان عل الأية هذه نحم " ٢١
فأنفقواوولد، مال من افه رزقهم مما يتممعوا لآ الذين كراتهم اتبيع دلك عل هصلوا وأمم والاستغفار، 

سبأذلك، وكان الأتياع، تأييد عف حم واستماتوا بالكفر، أولادهم وأمروا اش، سيل عن ااJصد أموالهم 
حارتهم•لرمحادة 

وبذلواكثيرا، ذللث، ق واجتهدوا لنبيهم، الإصاءة ودثروا بحفاء، عملوا تهمح قوم ٌن الكزاء إف " ٢٢
تالتالية الأية به أحثرُت، ما الكر هدا من وكان وفكرمم، وئتهم له 

الهةوهي اف، دون من بمدويبما الش الألهة بمائة بالتمسك أتباعهم نيح قوم ٌن الكبراء أمر " ٢٣
ظاثوثوانوح• قوم من كانوا ءالخين< لرجال أصنام يمحي وسر، وتنوق، ؤيئوث وشولع ئد منهات متعددة 
عللهم أعون ذللث، ليكون بأمانهم؛ ؤبمئوها هم، محالز تمانل لهم يتموا أن قومهم الشيهنان أغرى 

الصالخين.صور رأوا الهياعانإذا 

عادةمن مإف كثثدمنهم، لإعلال سبا الأصنام بعبادة لأتباعهم الكيراع من النحرمس ط؛ وكان " ٢٤
نهمحيسرمن أن وأساعهم الكبراء من الفعل هذا استدعى وقد إليه• يوجهوتمم محا اميغ'قبرانهم الناس 

به•وشركهم كفرهم، عل ذلك بعد تهم مل• وأن ضلالهم، ق اه يريد بأن جيمات عيهم اقهردعاء 
وّتتث.بونبالهلوفان، أغرقوا أن الضلال عل ؤإصرارمم وعنادهم نمح قوم كفر نتيجة وكان " ٣٥

الأخرةل لجم يكون ولن افه، أغرقهم حن الدنيا ق لهم يكن ولر عملوا، ما جزاء النار يعذاب، القيامة يوم 

.٦٩٠-



نُحسوية 

عنهملغن ولر مده نفعهم فلم العذاب، عنهم يمع غترها ولا آلهتهم من متر اف يعذببمم حض 
شيئآ.

أنويعد إيإمم، من يس أن يعد والأ>سمال بالهلاك قومه عل دعا قد القهر نمحح وكان "٨٢" ٢٦

القوم،مولأء بملك أن رثه إل فطلب [، ٣٦]مود: »اسه ثن ت إله اف أوحى 
الكفرق ست،ادون فإبمم عليه هم ما عل بقوا إن بأبمم ذللئ، معللا الديار، ق يكن أحدآ منهم محقي وألا 

ولوالديه،لنفسه الغمرة يطال_، دعاءه خاتما يعدهم، من وأبتاثهم ذريتهم ل الضلال وستمر والإضلال، 
بالهلاكوالظالم الكفر أمل عل أخرى مرة دعا ثم والومنايت،، الومضن ولخمح مومتا داره دخل مى ولكل 

التام.والخسران 

والأساطاصالفوائد 

جهدآكثرأ•ذلك  ijمحيدلون الخن،، محاربة عل اياطل أهل بجتمع ~ ١ 
الدين،عل الحافظة أبواب من وامع وهوباب اليراع. ند باب من والتيانيل الصور حرمت، ٢" 
أوقرون.أجيال بعد اطه دون من لئلائعجد وذلك 

وسجيلهم.الأشخاص تعفليم ق اليالغة ذم ٣" 

)آلهتكم(.أنفهم إل أضافوها أن باقتهم التمك عف نوح قوم جزص يى بلغ ٤" 
الشيهئانحيل من الخدر غاية ق الرء فليكن الشن، ومالها الخثر ظاهرها حيلا الشيطان ياللث، " ٠ 

ومكايده.

اللأنه الآ-محرين، الاثتغ، من وخدمته الأصنام، أس،اء من ثلاثة مع »ذكتث،)لا( عاشور: ابن ئال، ٦- 
٢(.١ • \<Y/ )التحريردالترر: مرات،*. ثلايث، عف التوكيد ف بزاد 

اليض.ف ي الأصنام، مواقع خربملة بمظر: ٧" 
قومهعف ينغ ع ؤإيذاء، شدائد من دعوته ق لقي ما كثرة وْع ١^٥>، نوٍح دعوة مدة طول ْع ٨— 
للدعوق،محال الإعلام هدا بعد معه يق فلم قومه، من أحد يؤمن لن بأنه افه أعلمه ان بعد إلا بالهلاك 

والأجيال.التعيثر من اuل هدا ف لأتي وكان 

بمايتأثر والهومح، الضلال أهل بيثة ق تمض فمي وعمله، سلوكه ل بالرء الحيْلة البيثة أثر يلحفد ~ ٩ 
سر.بشكل ولو 



سدرأنمح

للتعليمذلك، بعد سدكرهم يتى الدعام لإتمام التمهيد؛ باب من بالغمرة محولتفه ~دعاءنيح ١ ٠ 
أهلقعموم فالعارف، فالوالدين بالفص بدءآ الطريقة .هذه الدعام ق يتاJئجوا أن ؛;^؛ ٠١١١١من بعده من 

الإبان•

آيهذلك لجعل نمحح، قوم أهللث، فقد عممْ، متزكهم وعثليم تعال، اف عل اكالخ؛ن كرامة -بيان ١ ١ 
عغلسمنزلة ذود اف ميزان ذ فهم العدد، ل ملة كانوا ؤإن وأتٍاعه، كي4 انتقاما الطوفان وهي كثري، 
كبرى.وعانة 



ابنسورة 

مكية.ث النزول 

الماصدت

لكلإنس.والهلاعت بالإيان مكلفون وأقم ابن وجود إثات ١- 

الغيب.من شيثآ لايعلمون ايس وأن بالغيب، تعال اش يلم ٌقرب بيان ٢" 

أقأ؛ؤتيآتيييج 

ستامءائايفآنيثاولاغ م  ؤ
يمد^^تةزلأنثاو؟وممعاك دمك محق 

تفيجاد ه؟وأة>كا0 وآ-إسيآشحملأ، ئا?ه"وأغقنآأنليصلآلإس 

■الشسار 

عددهم— الخن من حاعة أن أعالمك تعال اش أن بلاغك مله من كل — الكريم الني أبما ~ بلإ ~ ١ 
لقدت إليهم رحعوا حين لقومهم فقالوا فيهم، وأمحر فهالهم القران، إل استمعوا ~ والعشرة الثلاثة بين ما 

عادة.معه نمما المألوف عنالف كلام وهو بلاعتته، وعفليم لفصاحننه، العجي،؛ غاية ل كلاما سمنثا 
بأنهالإمحان إل ارغنا ،ولذابه؛ داكمف إله، والدعوة الحف إل الإرشاد الكلام هدا يتقئن ٢- 

فبل.من ئافيه الوي الغرك إل تعود ولن دائا، الإيمان هذاوسنستتمرعل الخالق، افه كلام 
إذقومهم، وبثغوه القرآن، استمعوا الذين الخن كلام مضمون عن بعدها وآيارِت، الإية هده نحم ٣" 

الزوجةعن وجلاله عثلمتته ؤ سره سحاته أنه القه كلام من إليه استثمحتا ما حلال من علمتا لقد لهم' قالوا 
الطلقة.المقلمة وهوصاحب قيء، كل عن فهومستغن الولد، وعن 

خطآتعال، افه كن الخى من الضلال وروماء إبليس، القيه اياهل لنا يقوله كان ما وأن ٥— — ٤ 
كلاماوبمتتلق اف، عل فيكذبه الخلق، من أحد يتتجرأ أن نأتوني نكن ولر والصواب،، الخق عن وبعيد وكفر، 
سحاته.عله باحللأ 

. .٦٩٣-



الخنسورة 

منسماية طلمأ الخن، عظاء إل التجوء من الإنس من أفراد ضله ما خطأ كزلك ن ونهق ٦- 
واعتياداكبرأ فازدادوا تعظيم، من سه لهم محصل لما الخن؛ كبراء يعجس، اللمجوم هدا وكان صغارهم. 

يشأمح|م.ؤإعجايا بحالهم، 
كانوكذللشا بالعثح، ولا باق مومتئن غبر بعضهم عل بالخى المتجيرون الإنس هؤلاء وكان ٧— 

والضلال،.الكفر ز فتشاحوا الخى، عتاة 

والأسنباءلاتتالفوائد 

تعال،اف بكلام ومحاطبون كالإنص، مكلمون وهم وفهأ، إرادة يملكون غيبية، محلوة١ءت، ابن - ١ 
المؤمنوالكافر.منهم وأن 

انطلقواهاء، الحبر وب؛ن بينهم حيل لما وهوأعبمم للقرآن، الخن استهاع سست، بيان الحديث، ق ورح - ٢ 
وهويصلهؤ اف رسول، سمعوا تمامة نحو ئزجهوا الذين الفر وأن ذللثج، م، عن يبحثون لأرض ال 

الإيان،إلح، يثدعويم تنمو"»م، قومهم إل، واّج*وا فآمنوا، لتلأوته فاستمعوا الصبح، صلاة بأصحابه 
؛؛"٧١نم معه• ومحئ.ثوا قو، التي إل فيها استمعوا ذللئج، بعد أولقاءاُت، لقاء حصول عف روايايت، وثتبل، 

(.١٤٩برتم وصحيحسلم، ، ٧٧٣يرممالخاوي، صحح ي: 

عثرةايات«، من سمعوه ما قلة ْع إليه وميادرمم للأيهان، الخن من الفر هدا استجابة سرعة ق ٣- 

بما•سبع ولم الآيارت٠ سمع لمن وتوبيخ سبحانه، اف لأوامر الاستجابة سرعة إل ودعوة عفليمة 
حفظإذا الرجل( ®كان ت قال ه أنس عن الأثر ؤ، العك، ا من■ وورد والخلال، العفلمة ت اللغة ز الخد — ٤ 

الخد«.ْنلث، الخن. ذا يشع )اولأ الخديثج: ق ورد ما ومنه عظم، أي: ءيوتغا«، ق لخد عمران وآل، البقرة 
(.٩٧/ ١ حجر لابن ايادي، كح ييطرت ، ٢ • ٦ برتم لم وْ، ٨٤٤برتم دواءالخادتم، )الخديث 

إذالشر، إرادة إله سوا ولم إليه، والرشد الخير إرادة نبوا فقد افه، عن ■؛؛،*؟ Apؤب-الخن ئآدمب، — ٥ 
يتنؤ،'أ'أنيأ،ُآراد^^^١ه.^١٥:١

.٩٤-





صورةا-بمن

يستحقونوهؤلاء الكفر. عل مهرين الحق، عن وْائل؛ن الثواب، باساعه تحقون ؤيالعاواب، من 

وصلالهم.كمرهم حزاء القيامة يوم للتار وقودآ وصيكوتون دللث،، عل العياب 
تحال:اش إل الكلام وانتقل الكريمة، الآ؛اُت، كا خكئه الذي الخن كلام انتهى سا ؤإل 

مف~إحمنهجه عل واسقامتهم وا-بمى، الإنس من الكلفين استجابة أل الخلل تعال اض همّ ~  ١٧— ١ ٦ 
لتظهرلهم؛ دامحارأ لإ؛ءاغءم، جز,اء والأرض اء ايبركات من عليهم سحانه اش يفتح إذ ممر، لخثر 

مولآ.عيابا يستحق فانه وءلاءت4 باق الإي،ان عن أعرض مى أما مث.ءيه، من الإيمان صادي 
تيقىأن ويثبعي سبحانه، اسمه وذ'كر وتعفليمه لعيادته بيتهتؤ الساجد أن الخلق تعال ائئه يجبر — ١ ٨ 

ولاغبره، فيها يعبم. ولا اض، سوى أحد فيها وألابمئم الهدف،، ط؛ عن حا الناس بمحرف وألا كدرالث^، 
الظلمة.والأمراء والحكام والفجور، الباطل أهل فيها يمتخ 
شدةمن كادوا القرآن آياُت، . الني تلاوة إل استمعوا الذين الخى أف الخلق تعال اش يجمّ — ١٩

جاعاتيكونوا أن عليه وازدحامهم قو الشى من الدنؤ ل رغبتهم شدة ومن الأٌتماع، عف حرصهم 
يعص.فوق بعضها متراكبة 

ورلأسمامحنات:الفوائد 

ياءالل مايقضى بعضن يسمعون النتي. يعثة ئل كانوا أمم مع الاستراق من الخن مئع يدل، — ١ 
)ي؛ظرسثفيالإنس. من أولياءهم -با وتحرون وأقاويل، أكاذسث، عليه يزيدون وكانوا الأرض، أمور من 

جأموبالغيب، ا-بميىيعلمون أف و-  ٤٧•صححالخاوي،^١ 
وبمفلمونمم.

أخذمحاق ٩[، ]١^; نف؛زأصأصه ؤ تعال: فوله ق كيا هواص_ح؛العدل،، اكط ٢- 
بمطيأف والإمماط تعال;ؤؤآقأقسثلؤنقةا>وألجهثتحءلباه، فوله ق كٍا الخور، كان؛معنى غيره قنط 
)اكردامحت،٩[. ]ا-دجرات: ه الثقسطمض ؤوآمءئرأإ0محبجث، تعالت قوله ق ك،ا إنصاف، وذرلث، غيره، قنط 

(.٤٠٣مط مائة القرآن، ريب غق 

عليهمالثْلر وزاد الإسلام، قيل عليهم الشهته قدفر حهلورة مع الاستراق الخن محاولة ق كان ٣— 
عدلنزلتهم ونفع لهم تحفليم من صه يحتج ئا ذللث،، يفعلون أثيم إلا الاستحالة، درحة إل الإسلام بعد 

غفلةلحفلة 3، ذلك يفعلون وقد المنوع، فعل 3، ولصتهم النجاة، احتمالي ولقلتهم الإنس، من أوليائهم 
أدم.بش مع ك،امحصل ونسيان، 



ابنصررة 

ثمراتمن أة إءادْ ه سالت قوله ز — ٤ 
واخسارأ.ابتلاء يكون ما الرخاء من وأن وكثرته، الماء ثواهر الرخاء أساب من وأن الرخاء، الاستقامة 

ؤإخلاصىوالمعتؤية، المائية الأدران من وتْلهثرها ، ١٦٢الاعتناء تقتفي افه إل المساجد بة تْ~ 
فيها.-٠١ ثليق التي الأداب والتزام وحده، ض فيها والدعاء العيادة 

وتشريفاله،رسالمقامه، ه وأامةةمساشومح ؤ تعالت قوله ق بالعيودية ه الشي وصفح جاء — ٦ 
الشأن.عفليم شريفح مقام العبودية مقام فإة 

تحوعل كلامه إل الأست،ؤع ليحصل التحت.اث،؛ من والدئو التقارب، الخير محالص ز بمثحب ٧— 
اشرسول، أن اللميش واقي م عن الحديث ول المجالس. ت ل ممزل التي الرحمة عل وللحصول، أمحل، 

واحد،قووذم، افه رّول، إل اثنان فأمل نمر، ثلاثة أبل إذ معه، والناس المجد ق جالس هو ينا به 
وأماخلمشهم، فجلي الأخر وأما فيها، فجلي الخلقة ل فرجة قرأتم، أحدهما فأئا قو، اف رصول، عي، فوقفا 

اضإل فأوى، أحدمم أما الثلاثة، الفر عن أخيركم ارألأ ةال،ت ه اطه رمول فؤخ فلما ذاهبا، فأدبر الثالث، 
صه((,اض ذأعررس فأعرصى، الأحؤ وأما منه، افه فاّتحيا فامتحيا، الأخر وأما افه، فاوا0 

(.٥٨١٠برقم لم وم، ٦ ٦ برقم البخاري )رئاء 

IU -



الخنسورة 

مح'عةها0شلثدبمف
لدرنار٠ يرسوك أثء يشن ومن و_وأك\نبي1 ?ج؟إلأتكنامنأش *القمحي١ دؤيم•،■ ين من وأن أتمد أش من 

وأثلعددا?^^٢ناصرا لتعف تى مينشون ؤأؤأمايوعدون أبدا?و^؟-حئأإدا يا "هميبج، جهئر 
قهرملأ آكك، ئد, محني أتِ ؤنوو0 ما آهميب آديمحى ئزإق 

أبثمأآنثد وينتانمهءتبمدا'اوأ'ِثثؤ ثديي ،؛Jcنذئشيى ^^٥٠ رسوز ين آرثنئ ثمدا؛؛©؟إلاس 
محءعددا.'هلدقمؤءمئ؛و دما ولحاث يقيم رسنقت 

التفءسء\رت

إفت لدعوتك ستجييوا م الدين المشركون ومنهم اجعن، _،_ ~ الكريم الرسول أبما ~ قل " ٠٢ 
وعبادته.اممه توحيد إل وأدعوكم غيره، به أشرك أن يمكن ولا لني، وأرّحلض الذي ري إلا أصد لا 

عاداق،بمن الضرر إ-اءاق عل ل قارة لا البشر، من واحد فإن الخلق إل افه رمول، أل ومع — ٢١

اختيارْ.عن مؤول والإنس الخن من مكلفح إنسان وكل ايلاخ، عئ إنا بالإيإن• إلزامكم دلاعل 
منبه أمرت مجا ضليع قيامي إلا بير نزوله من محميتي ولا تعال، اف عذاب عتي بمخ ولا ~ "٣٢ ٢ ٢ 

الرسولحال هو هدا كان ؤإذا الخق، الدين من به أرسلت ما وتنفيذ باق، والإيإن التوحيد إل الدعوة 

محبمى١•^؛'!،، الحق إل الداعي ديرموله يه يؤمن لر لمن افه أعد ومد غيره؟ حال، يكوف قوفكيف، الكريم 
له.محبماية لا دائم وهوءداُب، النار، عدايآمولآؤ وأمررسوله أمره عههمي 

وقهالهم فيحمل به، وعدوا الذي العزاب، يعابموا محي وصادهم كفرهم ق الشركون سض -  ٢٤
إذالعياب،، من وبممثهم تئصزهم أن امحلق من لأحد مدرة لا وأثه ضلال، ز كانوا يامم الشن العلم 

الإيانأمل أعياد أمام ئردا مها عددهم ؤيتماءل وعفلمته، اف قوة أمام عظنتح، مها قومم تتلاشى 
الكرام.الؤثديزباللأتكة 

الذيالعياب، ميحصل مض أعلم فلا الغبب، أعلم لا إي — الكريم الرصول أبما — قل —٧٢— ٢٥
بهتعال افه احتمى الذي الغيجه ينم من لمد •بحانه، الق• أحبر كط كائن أنه أعلم دلكض بكم؛ ّيمز.ل 

معجزةليكو)، الكرام؛ رسله من الغيبا يعمل عل شاءإءللأءه إلامن حلمه، أحد.آمن عليه ولريطئ ه، نق
حقثلةاللأتكة من هثأله فقد الغيس، من قيء عل الرسل من تعال افه أطلعه ومن وتأكيداليدههم. فم، 

وأكمله.وجه أتم عل الرسالة بتبليغ ليقوم والإنس؛ الخن أذى من عئئونه 

-٦٩٨.



الخنصورة 

أحنعل الرسالة سلخ من يه أمروا بإ قاموا السايشن الرمل أن شتيا عيأ يعلم تعاد اف إل ~ ٢ ٨ 
أوعثليم،دقيق كل وعلم وأئوامهم، الرمل بتن حصل ما ينم ومته ميء، لكل شامل اض ويلم وجه، 

والشهادة.الغيب بعالم محيط افه فبلم أويتمي•، دائم أوحديث، قديم ظاعرأوباطن، 
والأستساطاتالفوامم. 

يشاء،كيف حك ق وموالتمزق هوالخالق، سيحانه قاف وحده، بيداف والتخ المز أن تآكيد — ١ 
ضرْ.عن ك ص ه الضي عن ونقيه 

محيربالواحسثه القيام كان ؤإذا جال، يأتم وجه، أحن عل به يتكلفن بإ القيام امرئ لكل يبني ٢" 
يستالر^ا.فه التقصثر فإل العموية، من 

ءيأاأبداهخ!إي.تي ^^آقصملم>ؤيىمفارحهثُ ل بعدالإفراد الخهع وروح يلحفل ٣— 

لعضمراعاة ه حتاد;بم« ؤ ز والخْع مفرد، وهو للقفل مراعاة ه لئ دؤ ه بمص، ؤ فيا فالإفراد 

ؤسهد'ٌوجع•
منكاملة حماية بعل« ذلالثا ويتم حاص، غي—، عل الرمل من يطلعه أن ارتضى من تعال اف يطئ ~ ٤ 

(.٥٦٩أ/ااتفاسَ )أيهر الغاس. به فيمتتوا أولياتهم، إل ينقلوه كيلا الش؟اءلين؛ 

الخواء،عليه يرتج، الذي العلم ه زيأ آبيئوأنجّّشءب ؤ.ثثلثأنق تع١لت قوله ق بالعلم القصود ْ~ 
(.٢ ٤ ٨ A/ ممر )تفرابن حصولها. مل كلها الأشياء الذيعلم فإف للمخلومح،، العلم أوظهور 

-٦٩٩



النملسورة 

نزل.ما أوائل من وهي مكية، النول: 

القاصد:

اش.إل القرب ل وأره الليل، قيام محل - ١ 

القيامة.يوم أهوال بعخس بذُكر العث، تقرير ٢" 

رجلادرئلآ'بيث عيه زذ أو ٥" ْللأ ؛ته آثص ر  ٢٥دلاه ه؟ؤآكو ؤقأ.أثاآأتيث 
>تيْا٠!^المائي. ؤ، بخأه؟إ0ه ؤأموم ننقأ ُاثثثآكإٍا^١^ ميلاأهأ,إن مثُ عكك أه؟إداسلق 

40صللأمهثيلآ
التشثر:

إللقم التلمم، ئع بثيابه، التلمق، أبما يا ه.' محمد الخبيسج رسوله العتليم العل اطه عذاط_، — ٤ — ١ 
قالقيام وءت،َالليل؛؛ن واقسم ومتطلياما، الدعوة أعياء لتحمل ومعدآنفثك اض، إل حا متقئ؛ا الصلاة 
للراحةوبائيه والعيادة، للقيام يلقه أو أونمقه الليل معثلم بجعل والنوم، الراحة و؛ين والعيادة، الهلاءة 
والفهمالقي، حضور عل للث، أعوذ ليكون وألفاظه؛ حروفه تسن ْع وممهل، القرآن.إلأ واقرأ والنوم، 
تقرأ.ما ممض ق واكأمل 

قويالمقام، جليل القدر عفليم كلام الآيامت٠ من عليه منزل ما بأن ٠ الشئ إعلام الأية هذه ل ٥- 
منمحيلاقيه لما تعد يأن له ميتة الإعلام هدا وق الساميه. والتوجيهاُت، العثليمة، المعاي محوي التآقر، 

عليه.الثقيل القول هذا إنزال سب والإيذاء؛ التكدس، ئتصمن حسام أحدايث، 
وأكثرالرياء، عن وأيعع. الخقؤع، لمول مناميه وأكثر والعيادة، االهل١ءة أنسب اللل أوقايت، إن ٦— 

منفيها ما مع اض، عل القلب وإقبال الصوارف، عن والبعد الهدوء من الليل أومامتج ق لما وثوابا، بركة 

الوم.وئزك الفراش، النفس:يجر عل ؤيثل صعوبة 
محصلأن هيمعسم، الدنيوية، الصالح وقضاء المهام، وإنجاز تمتلئ؛الأع،ال، قاما النهار أوقايت، أما — ٧ 

يشغله.مما ب، القالفولخ فيها 

-V. . .
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اJهارj الخاة أمال ولا والتهار، اللمل و لكلها، أوئاتالخ، j مال اش ذي عل وحافظ - ٨ 
الصوارف،عن الدي ومت، ق ملئ، واتهغ حوائالث،، يجمح عله ض ذمك ق وأمل اش، ذي عن 

افه.عل والإمال ليمحشؤع، هالك، وقئ 
بحق،العبود وحده وهو لكه، الخالق ؛، ٧٥ويشمل والمريح، الشرق بجن ما مالك، •بحانه ف• — ٩ 

الطلقة.المع.رة ًاحب فهو وحده، عليه ويوؤل أمورك، خمح ق عليه فاعتمد 
والاسساطاصالفوائد 

الخالةوتسجن عله، والتهؤين ندائه، ق التالهك_، بائح من النداء هدا ق بالرمل قؤ التيي وصم، ~ ١ 

يقول:وهو قوائم، يرحم، بيته إل فرم حراء، ق مرة أول القوو حمريل لقيه أن بعد عليها كان المح، 
ماأوائل من النمل سورة من الأول الأيايته أد عل دلالة هذا وق ٣(. برتم الخاوي، )دواه  ١٠رملوني(اررملوني 

الكريم.القرش من نزل 
الشقةمن ذلك، ق ئا لكه؛ اليل بقيام يأمر ولر الليل، من قدر بقيام ٠ نبيه بحانه افه أمر ~ ٢ 

وثالثه.الأيل ثلمح، القدر؛؛ن هذا ويتفاويت، والصعوبة، 

قوتف،كر ةاو_إ، وحضور وتهل، بتأن متمة، محودة مريلة تكون أن القرآن قراءة ق الأكمل ٣— 
بما.الأحر ؤيعظم منها، الأنت٠اع لهحمل الكلام؛ هذا قائل عثلمة واستشعار العاني، 

الغريرة،١لعاني من حواه ونا العظيم، الخالق اف كلام لأثه ثقيل؛ قول بائه الكريم القرآن وصف ~ ٤ 
معحر.بنقلم ذلأث، وكل السابقين، وقصصن الأخلاق، ومحاسن السليمة، والتشريعايت، 

الدنيابآمال القيام أثناء ق عته ينشغل فلا لكلها، الومن أوقات j( اممه ذي عل الحاففلة فضيلة ٥- 
والأوقامته.الأحوال خمح ق باينه موصولا القيي، ليبقى ومعاشها؛ 

الخقإل الدعوة وممز الرسالة، حمل الأمور أعظم ومن وإعداد، بميئة إل بحاجة العفلمة الأمور ٦- 
وترتيلالأيل، بقيام هوقادم ئا بالتهيثة الله لأمر أصحابه من قووالسابقون الرسول اسنجايح وقد والخثر، 

فقامالسورة، هذه أول ق الأيل قيام افترض افه إن ١٠عنهات اف رضي عائشة قالته الد'كر. ُإدامة الاياتء، 
برتممحان ُا؛ن ، ٢٤٢٦٩يّمم ايد  ijأحمد )رّء.اْ  ١٠١أقدامهم...انممحت، حتى حولا وأصحابه الله. رسول 
واّتحمواالأهوال، وركيوا الشاق، أعظم ومحملوا ذللئ،، بعد ءصس،ووا صحح(. إمتاد0 محمقاهما: وقال ، ٢٥٥١

}ذوكتضز\ش

لاخاحنر،أ"سم الليل ؤ، القيام أف أولهان الأيل، بقيام للأمر تعليلأت ثلاثة ذم الأيات هذه ثصمثث، ٧— 
أكثرفهو وبالتال الهار، ق الطاعة من الشن عل أثقل انه وثانيها: واللماز، ااقل_إ بين( مواحنآة وأكثر 
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النملسورة 

فليكنالمالح، وقضاء للنوم، كافية الومت، من قحة النهار ق أف وثالثها: لها، ومذيا للنفس، تقؤيا 
للقيام.الليل تفرغ 

والتوكلإله، والأمه؛اع اطه، وذر القرأن، وترتيل الليل، قيام و٠يت أموي بخمسة تعال افه أمر ٨" 
عليه.

هيلأا؛©؟دميهِ وآلمققلإُاأول،آلثمؤ ^١^، ?وأ •؛ثميلأ نمإ وأنهيخة مايمشة عق ؤأصر ؤؤ 
اثادقات ثالتاد ؤحشآمحس يزم ?3؟ زلثا ذاغثة إننمتآأءينصأ.زص 

سشؤ؟ ربمواثُ أدبملآإث<ءؤوف لجئ١ ري* ءلإؤ ثهتأدؤءيأ َكنمّا 
دوَكافمنمطث آنتثآث ?وا شث ملو\ف محني مما قكم_، وأر ويلا ا لثن. هثغدمع 

هسهلا رغي.، ظة"'آءئذإك فعن هنذ.ْعد^كرآ وعاوْرسمهج^؟إف 
التفرا

أغرضبل يمثلها، إماءامحم لقابل ولا هوملث،، من وجهالة إبداء من يمييلثا ما عل واصبر — ١ • 
دعوته.تبليغ سبيل وق افه، مسل ق ذللئ، واحتمل بمثله، إيخ١ئهم عل الرد واترك عنهم، 

محاجوص أئول ل داتركهم فعلوا، ما بمثل عليهم رد دلا وأدوك، ثدبوك الدين عن وأغرض - ١ ١ 
ستنتهيقليلة التنعم مد.ةهدا ولكن حيامم، ق والمتنعمين المترفين من المكن،يين هولأم ومعفلم يستحقون. 

الإسلام.أوبظهور بمومم، قريبا 
يمئوما،وتارآهاتلة ما، يوققون ثقيلة قيودأعفليمة يالخق الكديين لهولأم افهتعال أعئ. ~ ١٣" ١٢

تكذيبهمحزاء الهثن؛ المولر العياب من أحرى وأصنافا به، ويعصون حلوقهم، ق يعلق جهنم ق وءد٠اما 
عنه.والإعراض بالحق، 

رماليإل وتتحول الخبال، فيه ودت.ك الأرض، فيه ثزلزل، الذي اليوم ل العياب هدا وسيكون — ١ ٤ 

وعفآمن ماهدآلمى وليكون الحق، إل ويدبعوكم لثنذ.ركم إليكم؛ هؤ محمد رسوكا إرسال إن — ١ ٥ 
الل.ياصخ موس ومنهم أقوامهم، إل أحرين رتل إرسال سبقه فقد الأمر، من بدعا ليس كفر، من 

وقومه.فرعون إل أرسل 

فقدمدؤثة، عيرة هلاكه وكان ذللث،، عل الهلاك فاستحق اش، و؛ءاأرسل بموسى فرعون يومي دم " ١٦
الآيا'ت،.مدْ نجاثثه لتي عبرة ذلك وق البحر، ق وجضد0 افه أغرقه 
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النملسورة 

الذيالقامة يوم ق العقاب هذا وسيكون تؤمنوا، م إن لكم اف عقاب ~ الناس أبما — فاحذروا — ١ ٧ 
.الآحدا>ث، ورهيس، الأمور، فذلاغ من فيه يكون نا الصغار؛ هؤله من شيب 

ونجوم،كواك—، من فيها ما وتنار ومرقها السإء، ئشمى ادومت ذلك ق الرمة الأحداث من — ١ ٨ 
الاض ووعد بحصوله، ووعد عنه، أحم اض لأن يقينا؛ واغ اليوم مدا ؤإل محنحل. محيف مشهد ومو 

قنلم.

الإيهانإق ودعوة وموعثلة، عفليمة ع،بحة به والتوعد العياب ذكر من الايامته مده ق ورد ما إة ~ ١ ٩ 
انمرة،هده من وينتني اكذكم، مدا شاء ثن وابحود، الكفر عن وريع ورجر والطاعة، 

امح،•الخما يسل الهدمحا ليذب، الإي،ان طريثا لك فت

والامتنباطاتؤ:الفوائد 

 ١ ~ )j لهلكن لمي ىيرّ ورهيب لهم، عظيم يعيد اش 1ل دجزائهم الشركتن أمر قوبترك التي أمر
لقدره.ؤإحلأل، الكريمقو، الني كام ء.تعفلءم ويمح،، يتعقد قي، 

(،٢٧الدخازت)محورة وق هتا، إلا الكريم القرآن ل اكون شع اشمة ئرذ *لر ت عاشور ابن ءال، ٢~ 
اللداُت،،عل وأملوا عليهم، اممه أنعم ئ ينتفعوا لر حث بما، اثصقه لمن الدم محياق ي الوصعين، ؤ، ومي 

(.٢٧اكميوواضر٩٢/•)بملر: الهدى«. عن وأعرضوا 

فإنوالعصيان، والسوق الكفر عن كيم رائع اكار، ق الكافرين جزاء صور بعض ذكر ق ٣- 
داثم.عداب إل وتحؤيلها الحياة، كغيص كام، العذاب هدا أثنكال، من واحدا شكلا 

يصللر وءلالم، واستعلاء حمجودت٠ من عليه كان ما ْع — وبيل ؛عداُت، فرعون إهلاك ذم ل ~ ٤ 
أوأشد.ْمحرأكمممْ ستلقون ~ حائم عل بقوا إن ~ بأّيم ياعلأم لحم، نحؤيف ~ بعضه إل مكة حكاة 

يذكرمحلؤيل حديث ز قال افه. رسول أن عنههأ افه رغي العام، بن عمري بن افه عبد عن ْ~ 
وتعهمتة تغ ألف كل من فيقالت كم؟ مى فيقال• اكار، بعث أحرجوا يقال• "نم القيامة؛ يوم أحداث 

٢(.٩ ٤ ٠ يرقم لم، )رواءم• شيبا٠٠ الولدان بجعل يوم فداك قال؛ وسعير1،، 
يفاجوواولا ويئتعيو٠ا، لها، ليستعدوا وأهواله؛ القيامة يوم بأحداث لءلأمهم بعباده اض رحة من ٦~ 

أوبالإيان إلزامهم عدم بم بحانه لحمته ومن الصالح• والعمل، الإيان من عيثه اليوم لهذا ويعدوا حا، 
بدلك،المرء ؤيكون لاختياره، وتابعا ذاته حاصلامن المرء يعل ليكوف لهم؛ والاحتيار المشينة وترك بالكفر، 
•ولاإجبار إلزام دون إرادته، بملحقي احتار ما عل للجزاء متحقا 
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قيتمهق وءاميئ سةفياينتؤثسئ ل ثم ؟^٠١^ لنحثو،ثابهتؤظس|وأأن عي 
^١٧آكآزْ ؤآممأ بثنيته ما صملآش ة ُشلول وءا-صؤف آمه قنز من يتمل آمحرءغو< 

قماوآ|1ثثفررا\ثتإفِذيرإوآعظن هن أش عت بدوء منمِ مدموأِلآمثؤ نيائن\وما وأمضؤأأش الجزء 

المهر.

وأثمالمورة، أول ق الليل بقيام للأمر وأصحابه ه النيئ باستحاة علمه عن تعال اف ر حم ٠
قالاستمرار كان ولما الكونء ق كمحصل ما بحمح العالي ءسحانه فهو وثلثه.، وتصمه ثلثه نحو قاموا فعلا 
قالندب إل الوجوب من حكمه نحفيف الأية هده ق حصل عفليمة، مشقة فيه نديا لا وحويا الليل قيام 
غيرالوجوب وجه عل الليل قيام أف افه يلم وهم،* التخفيمؤ، أسثاب الأية وبثتت جيعا، ااسالمين حق 

ثثؤإذ وا-بمهاد، والممر كالرض الليل قيام من تمتع التي العوارض بحصول تعال افه وعلم مطاع، 
لظروفهمومراعاة بعيادْ، تعال اش من رحمة الحكم ق التخفيثن وهدا الأحوال. هدم ق القيام التقوس عل 

علالصلاة بأداء والقربان، الط١ءادت^ فنل إل عياله من الومنين( ذللثج يعد سبحاته اطه ووجه وأحوالهم، 
الروجوم ل الختر لعمل انمدق، من والإكثار تحمؤا، مإل الزكاة وإحر|ج الأكمل، الأتم وجهها 

افعند مماعفا وأجرأ منه، أفضل جراء صالح وعمل طاعن من عمل نا امرئ كل وسجد التعدية، 
تعال،اف من المغفرة طنث، وهو الاستغفار، إل توجيههم حيعا بمائه اش رحمة ومن العظيم. الكريم 

بعياله.رحيم المغفرة، واسع سعحاته واض الخلق. من أحد الاستغفار عن يتعتي ولا 

والأساطاصالفوائد 

»إلصها; اف رصي عاتقة عن الرواية ل كٍا واحدة، سنه السورة أول، عن الأية مالْ نزول، ئآحر — ١ 
أقدامهم،انتفحث، حتى حولأ وأصحابه قو اف رسول، فقام السورة، هدْ أول، ز الليل قيام افترض افه 
الليلقيام قمار السورة، هل.ْ أحر ق التخفيف، أنزل، ثم ال،اء، ل سهرآ عشر اثني خاتمتها اممه لت، وأم

صمح(اإناد• محققها: وقال ، ٢ ٠ ٠ ١ يرمم حان وابن ، ٢٤ ٢٦٩٠٠٠برافد ل احد )روا. . ٠ الفريضة بعد تطوعا 

الدب،،إل الليل قيام وجوبإ ، نحفيفذللثح ومن انمادايث،، ز عنهم التخفيف، بعباده اض رحمة من - ٢ 
الراحةإل أجسامهم ولحاجة وءت١ر،، ومر مرض من لهم بعرض لما ليلة، كل القيام الناس عل تقس إذ 

مآنسرضبما/مء<،راسرمضمبم^ْهأ(.الهارقطاوِجالرزق والوم؛عادصاء 
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منكثير وق والعاصي، العلهاغ من مشروعة لص اكام، عالية القدر، عظيمة عيادة الاستغفار ٣— 
تقصير.من ت، ١۶١١٥١١ق يح أن عسى ما ستدرك وبها العباداتر، اعقابه وي ١لآحوال، 

إنه^ تعالتقوله من الليل ئام طي ق اكخفيفن عبم ~ ٤ 
هومتدوب،بل واجما، بمد دلر قل، مها قدر بأي القيام فيحمل أوثلثيه، أوثلثه الليل بتمض يحدمحددآ لي 

بتلاوةالقيام جواز إل إشارة وفيه الكل، عل اقض إؤللاق من وهو الصلاة، الأية ل بالقراءة وا،لراد 
والاستغفار.والتسح والدم، القرآن 
وثلثاْ،ونصفه الليل ئالشر فيها يكر فقد وتفاصيله، الوقت، بدقاتق الاعتناء الأية هده ل يلحظ ْ~ 

الدقيقة.وبأجزاته به والاهت،ام بالومته، للاصمماء دعوة هدا ول ّتها، هوأدنى وما 
اكحوالتال:عل اليوم ل للمهامحت، بدح تقسيم عل المزمل سوية احتويتا ~ ٦ 

القرآنوترتيل الليل، بقيام اليوم دء أ~ 
الهار.ز الخاد العمل ب— 

بالصبر.واكحلق افه، ذكر من الإكثار ج~ 
الاعتيار.امحتحضار د~ 



المدثرمحورة 

٠ئ^ية > النزول 

الحديثففي العلق، سورة من الأول الخص الأيات بعد نرل، ما ئاي هي أولها ق الخمس والأيات 
إذأمثي أنا »سا حديثه: ق فقال الوحي، زمن عن محدث ومو عنها اف رصي النه همد بن جابر عن 

السإءيئن كرمي عل جالس يحراء جاءني الذي الململثا فإذا بصري، فرفعت المماء، من صوتا سمعت 

توله•إل ••• كأ؛؛اآلثئإثيم ؤ اش فأنزل رملوق، رملوق ت فقلت فرجنت،، مته، فزعنت، والأرضي، 

(.١٦١برقم لم وم، ٤ برقم )رواءالخاوي لتتابع*. الوحي خجي فه 

القاصد:

هؤ.محمد سيدنا رسالة تقرير " ١ 

الثار،دخول أميابح اليمث، تقرير ~ ٢ 

آتييبمج

نهم0>بممح0نأمحمح0همحص
ءث.بم ٥٧٣محي محلك ه دءقءنأوهءئاإو'4م ُه 

•الما«مرو 

وتبشرهمالتاس، لتتدر مصجعلئ،؛ ص قم يثيايه، التثهلي، آتيا يا قوت التم، يتداء السورة تبدأ ٥— —١ 
سخطمما بتتميتها نفسك وخهس يالتكبير، وأرسلك خلقلث، الذي ربك وخمس به، أرسلت بإ وuتالمهم 

وعن،اف، دون مني وئعفلم نمد التي والأوثان الأصنام عن، وابتعد الجاسات، مت، بتهلهيرصها وثيايالث، اف، 
نمل.أو قول من ومج رجز كل 

قليلا.نقلوشك ز اجعله بل كثير، أنه عل ودعوة وعلم وجهد مال من ماتتققه إل ولاتنظر ~ ٦ 
وماترى، وما تسمع ْا عل واصبر صر، من يميك ما احتمل منه والقرب افه رصا أجل ومن ٧- 

والهدى.- التوحيل إل إياهم دءوتاثا بسبب قومك؛ إيداء من بك يئزل 
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الدرسور؟ 

قبورهم.من وحرجوا واضطربوا، الخلائق فنع والقيام، البعث نفخة الصور ق نقح فإذا "" ١ ٠ ٨" 

يرأييوما فيكون ا-لومتون أما الدنيا، ل اف لادءو0 يستجيبوا لر الذين الكافرين عل قاس شديد يوم لهو 
عليهم•

والأساطات:الفوائد 

الشعار،ويقابلهات ارذلاهرة، الثياب، هي والدثار الدال. ق التاء فادغمتح اكرئر، االث.ثرت أصل ١~ 
•الخد تل ام الثياب وهيت 

١له الداء حصول عند عليها كان ام للحالة ونيت الخطاب، ل ملاؤلمة بالث.ئر ؤؤ الض نداء ٢~ 
فلايكونللاحتماصى، ه؛ دشبم،ةلإ؟ت نحوؤ الاياُت، مدْ من عدد ق الفعل عف الفعول تقديم ٣~ 
اض.لغثر الكبير 

بمميبال ولا بالكفار، كترث ألا M البي كنمه بالإنذار؛ الأمر بمد تمال اف بتكبثر الأمر ورد ٤- 
ويديائه•تعاق عقلمته مقهورنحت، كثي كل فإد اف، إلا وألائوب وإداثهم، بتهديدهم ولا 

الئياب،لأن وذلك، والقس، القي؛، تطهير الثياب، يتهلهثر بالأمر الراد أن القرين من عدد يرى ْ~ 
ولأنإراره، ق والعفة ثوي4، ل الجن. ت يعصهم قول هذاا ومثل علمه، ثبا لكي للإنسان، الملازم كالثيء 
(.١ V • ٌا/ • )النسرامرلسرالرازي ءلاهر0. يهلهر فإنه باطنه بملهر من أن الغال—، 

ذللث،عف ليدوم بعيدآعنها، كان قلإ أنه ْع الأخلاق وتى والأصنام، الأوثان ججر قؤ الم أبر ٦" 
وصواب.حق بفهلرته فعله  ١٠أن وليعلم عليه، ومحافقل• البعد 

وعدمواستمراره، العمل دوام عف الخم، منهات كثيرة، جتقم والعمل العطاء تكثر بألاب الأمر ي ٧" 
وبالممس.به الاغترار 

إلالمخي المنع هو اللغةت ف والقر اكافور• ق يايقر الخور j، اكفح عن الكريمة الأية عتيُت، ٨" 
اثموٌت،هذا شدة إل إشارة العبير هذا وق (. ٥٠٣نقر، مائة ليراغب، )القردايتط الصور. واكاقورت القم،، 

ويلمه.
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الدثرسورة 

وجههقطب الحقيقة قلب ق الطؤيل والممكير ه نفق الهائل الاضطراب ونتيجه والخحود. العتاد سب 
افراْ.ما إل ئوصل حش والتجهم، العبوس ذلك ق زاد ثم عاما، 

والأّتتياطات1الفوائد 

زادةإل الطالع من فلاممر والرضابالقدر، الشاعة فضيالة إل ١( -٦ ١ الكريمة)١ -ضرالآ؛ات - ١ 

كثثرإل والودي الذموم العتاد حلق من التضر إل شر كيا والخام، الصب إل عي الز ولا المال، 
المساوئ.من 

قهرأنه سس إذ وردد، حترة من المغثرة بن الوليد أصاب ما ( —٥٢ ١٨)الكريمة الايات بث ٢— 
رحةمن والطرد الئنى هذا — لفنله — تحق وهوممفترى، لذك< من القرآن عن يقول ماذا ه نفز ورم_، 

علعذابه أشد وما علميه، والأفراع الحق، تبديل عل أجرأه وما صنيعه، أغرب وما تقديزء، أعجب، قعا افه، 

ذس،!ا.

?ءلآءثهاسضلآض،ولأئرس'صمح 

٠^مادآ تتأ؛واعتكنئة ظومم ؤ، أس ولمل وألثقيم0 ومأآؤنب أك؛رن ولا_رثاب ءانتوأإبمنأ 
تآكنر?@؟اأ0؟َكلأ قم دوئ بمثجمدئيإلأميجِللأ جهف 

?0؟نزئإإقم.هسإذآأظن.للإالإممم 
ثرتالتف

مقر٠٠٠٠و جهنم، سيدخل إنه حبثح المكابر، المعاند هذا به بتدب ما ؛يال الاياُت، ^٠ ق —٩٢— ٢٦

أءامالث،فيا منها، التخويف، وزيادة والتفئلع، للمتهويل صقر عن والاستفهام دزكاما، إحدى أو أس،اتها من 
آملكته،إلا عتنأ ولا لحأ دخلها لمن مدر ولا دخولها، يستحق س أحدآ سقي لا إما سمر؟ حقيقه 

المرعبة.-بيتتها وئظهئ لهم، ثلؤح بعيدة ماقامتح من الناس يراها ولعفلمتها 
الملأتكة.من صنفا عثر عة أوتملكا، عشر عة تالعذاب ضروب من جهنم أهوال عل يشرف، — ٣٠

غحظقالملأتكة من الصنف، ،ا هاأق وجعل ملائكة، النار ق العياب أمور عل القائ٠ين افه جعل — ١٣ 

الكتابأهل ييمن إل أدى للخلق واحتبار ابتلاء بمددهم الإخبار وؤ، التعذيب،. عل كيثرة وقدرة وشّث.ة 
الوممح،إي،ان نبالة إل وأدى مل، من المنرلة الكتب، ق ما مع المعلمومه هذه كوافق، ه؛ الشي صد3، من 

تمديقذللن، وافق فإذا الغبب،، أمور من تعال اممه به محر ما كل مون يصن. فهم أكثر، الحق عل وتثبيتهم 
-U.؟



الدمسورة 

اممهإعلام اسكروا فقد الإيهان وصعاف والمماق الكفر أهل أما لممدض. أذر كان به، الثكتاب أهل 
افدايةيستحق ثن يعلم تعال اش أن عليهم يرد الياق فجاء ذلك، من وعجبوا العلومة، ءرال0 عيادْ تعال 

ثموال؛داهين• الخجج له ي؛يرثا أن يعد أراد وما فيتركه الضلال،، يستحق من ويعلم تتلها، له وييسر فتهديه، 
وئثؤعوقوة كئرة من وغيرهم، اللائكة من بجتودْ يتعلق ما كل تفاصيل يعلم وحده أنه سحانه 

منها.للتجاة ؤيعملوا ؤيعتبروا، ليتيكروا وأهوالها؛ وصماما المار عن حلمه تعال اممه أعلم وقد مهام، 
الريعيستحق الفريق وهدا للحق. تجيج، يولا الدكرى، من ينتفع لا الناس من فريقا أن إلا - ٣٢
بحانه.الخالق عل ااد.الة العئلمى الايات وهومن يالقمر، بحانه م أشثم هوفيه، لما والزجر 
لوالنور الضياء فينشر الليل، يتح الذي ويالصح وفته، ينتهي ح؛ز، بالليل بحانه وأمم ٣- ٤ - ٣٣
الأرض.أرجاء 

دإنذارنحمحيض الوصف هذا وز ثقيل. هاتل أمت وعذاب أهوال، س فيها وما جهنم هم-ا*'م-إن 
عذاثما٠من لينجوا جيعا؛ للشر 

ومنبالختان،، وفاز الخثرات،، إل وسق الهإاءا>ت،، بعمل افه إل ثقئب النذير هدا من انتفع فتن - ٣٧
المتر•سوء سيلش فهوض والضلال،، الشرك عل وأقام الاستجابة، عن وتأحر به، ينتفع لر 

والأسنباطاتتالقوائد 

نثلرأواحد؛ نحوثيء نهلرمم ونحتلف، انحاهامم، ومممد.د مواقمهم، مم؛ايرا أن الماس طيعة من — ١ 
الهوى•متهم مريمحا داتيع تقل-يرهم، وتفاندت٠ طاتعهم، لاحتلأف، 

آياتم، لكثثد مشاكله من فيه لما الأسماء؛ من غثرْ دون ١لآي١رت٠ زهده لخهتم )صقر( اختياراصم ٢— 
منها.الأخير ايرق، وق الوزن، ق السورة هذه 

يعلمولوم به، يأمر ولما بحانه افه عنبر لما والانقياد اكما.يق إل البائرة الحق الومن صفات من — ٣ 
•وأنزل، شمع  ١٥أعلم؛قافه الخكمة، 

وهوالأشد أبو فقال، عشر، تسعة وأمم اللائكة، س جهنم خزنة عدد الشركغ، بعض استقل — ٤ 
وبمنكبيعشرة، الأيمن بمتكي عنكم أدفع أنا عشر، التبخة ;بوقكم لا قريش معشر يا قريش: من رجل 

٢(. ٢٣- ٢ •  V-T• للحوطي القول وناب ،  Aْ٢٦/ ممر شر!بن )يطر: ١ جهل أبي( عن ْته قريب وورد الممة، الأيسر 

دتابملرؤ تعال: فوله نزل، ولذا كاليشر؛ أقبمم لثلنهم الكرام اللائكة بحق ، وإجحافسغرور، دليل كله وهذا 

جئددخث.إلأ
اسحق.ق ك،ا الليل، إدبار صورة يمملر: ٥- 
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الدثرسورة 

ُوأ'هغآئلهبخثآ 'و؛ُوءكناعئوص مثرآيتكن فيسعرُو؟ظرأ 
سربمثثآذةصا1 من ثم ما ''و^؟ ( jrv__Jثضث؛ثسهثِ اأج^؟ث1 آنثاآتتى •مت تلإبإءوم_آلتين 

مشنة.شحي يؤن آن ٩؛^؛ آتيي مورم.بل ين ثرش ٠ حثرئتثفر؟ .^٢^ 
دفيونللأ1ممم

عسآمحنآبجص.ه
■المسطر 

القيامة؛يوم النعيم من وينشون ذنوثمم عل عقابمم ينالون جيعآ الناس أف سبحا^ افه *بحر ~٩٣~ ٣٨
الخنة•أمالهم سبب منها؛ يمتعون ولا اّبمتة، يدحلون ْإمم الومتون أما وصلالهم، كفرهم بسبب 

يروهمل؛ إذ الكافرين، مصثر عن اءلون فيتالخنة، أصحاب االؤمت؛ن اض دجل ي ٠
النار،دخولهم ب-، عن فيألومم معهم، يالخدسثح لهم ؤيمح اكار، ق أمم منلئون ا-لحة، ي معهم 

ابنة-ْن يجرمام 
الْللوبةالعيادات أداء عن غفلتهم وهى• النار لحولهم أسباب اُبواب ؤ، النار أمل ثل■كر ~  ٤٨~  ٤٣
القسمرانة عن وغمكهم الساكن، اؤلعام وعن المحناحنن، إل الإحسان وعن - الصلاة وأمقها - ئهم 

يومبحصول التصديق وعدم تعال باض والكفر حسنة، ولا لاثقة غثر وأ٠ءال، أهوال( من عنها يصدر وما 
النار،يحول، فاستحقوا الهدى، غير عل وماتوا الأجل، أتاهم حش ا-دال، هذه عل بئوا وأمم القيامة، 
شفاعةحصول افتراض وعل الصالخن. اش عيال من أحد لهم يثي فلمن الشفاعة، يستحقون لا ولأمم 

هم.الشفاعة هذه تقبل لن لهم، أحد 
ف؛،إليه يدعون كانوا وى- ومدائنه، القرآن عن ؤإعراصهم ابتعادهم يستغرب: محا وإن — ٠ ١ — ٤٩
أمدآرأت إدا قرعه وئفر الوحشية، الخمر تنفر كيل شديدآ، إعراصا عته يعرضون كانوا ولكنهم الدنيا، 
الشركت،من النفور وهدا والنجاة. الهرب سوى هدف بلا انحاه كل ق فتتفرق إهلاكها، يريد عليها مقيلا 

قارن.ى الوهم ولكن والضلال، الهلاك إل لا والرشاد، الهدى إل يدعون فهم حاآ، مستغرب الحق عن 
الإعراض.ذلك قثألهم ةلو7أم من الكفر وممثكر^ نفوسهم، 

 ٧'-



الدثرّورة 

عناطيهاف من كتاب عل منهم واحد كل حصول طلب وسادهم، الشرين كفر من خ —٣٠— ٥٢
بمافونولا الآ-حر، واليوم بافه الإيان أهل من لموا فهم محصل، لن ذللث، إة كلأ الإي،ان. منه ويطف فيه، 

الطد_،.هذا مثل عل محؤؤوا ولاJللث، اليوم، ذللت، ق العقاب 
الواعظمن ممر وفيه الهداة، فهومماب غبمره، وعن ذللث، عن بمي ما القرآن ق إة حقا — ٥ ٦ — ٥ ٤ 

لأمراستجاب من إلا الايات بيده يضع ولا الصالح. العمل ؤال باش، الإبان إل تدعوالخلل التي والعم 
وهمبه، وإيإمم عليه إقيالهم جي، بئلوبم؛ وثور هدايتهم، اش شاء الدين وهم بمداه، واهتدى اض، 

ئرمى ملف، ما لهم يغفر هوالذي وأثه والتقوى، للعبادة التحق العظيم هو — سحانه — اثه يعلمون 
وذنوب.

والأسساطات،تالفوائد 

طلمثجذللثج ومن النحيل، طلسر إل يوصلهم عقليا مبلغا الناس يبعضن والغرور العتاد يبع ~ ١ 
ارهلل._إهدا عل الرد وكان به. الإيإن إل فيها يدعوهم وأسائهم، بآعيابمم بما اش محاطهم مما الشركن 

ةال؛ه.لايسحقون أمم والمرور بالعناد القرون 
الحساب.وإنكار الباطل، ق والخوض الزكاة، ومخ الصلاة، ئرك وهي،• اُبمرائم أكم بيان ٢— 

(.٥٨٥ابزاثري؛/ بكر لأي المماسر )آسر 

أيموإفلهار لهم، احنقاث فيه الهاربة، بالخمر والرسول الهدى من هروبمم ق الشرين هيئة تشبيه ٣- 
الباطل.عف محتمعون وأبمم عقولهم، لايستخدمون 
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مكية،الرولت 

القاصد؛

أحداثه.يعص وذكر القيامة يوم إثيات — ١ 

قلبه.ق القرآن قوبحفظ الّثي لية ت٢" 
ممال.اف قدرة صلمة ض الأدلة إقامة - ٣ 

١^^أق بمي 

آلإذسُأمئراشررأمانخه؟أءسث اه"ولآ بيك أمثرة الؤ 
هرثئشآٍ^١^^٥^^١^ ٤٢هتقةاوؤألإ'محكي ءإآأ0دثزىيخ. 

لأنقبجأكثر.بمدممح
ه^٤^٠^^^٥؟ ٢٥؛فيالأت0ءبءينة رونذبمامموو?ج' 

الشثر؛

صاحبهاتلوم التي المؤمنة يالنص م ويقوالخزاء، البعث وهويوم القيامة ييوم ممال افه يقم — ٢ — ١ 
ال.والإهمّالتقصر عل 

سلأن يعد عظامه جع بمال أن يمكن لا يأته وبمزم والخساب، اليعثح يافه الكافر الإنسان ينكر — ٤ ٣— 
حلقاكان، ك،ا يعيده أن عف ثائر سبحانه ؛انه عليه ممال الله ويرد للتويخ، الأية ل والأسفهام وثمني. 
الصغ.ويدع الدقة ق أشبهها وما الأصاح، كاطراف فيه ما أدى أزييت. عف وهوفائر ّوثا، 

أورائع يوف الشهوات، ق وانماس ضلال من فيه هو ما عف ليشمئ البعش؛ الكافئ ينكر ٥—٦— 
يه.وتكذيبا استهزاء، القيامة يوم حصول وقت عن الكافر هذا يسأل ولدا ناحر، 

أنذللمثا ومن يرى• ما مول من ويتبهر الإنسان، يصر يرخ أن القيامة يوم أحداثا تأثير من يغغ ٧^٩" 
واحيءآ.سيئا والقمر فتغدوالسمسس الشمسي، إل يضم وأن ^11^، فيصبح القمر، نور يدهي، 

الأهوالهده من ومهريا ملاذآ أحد أين يرى: ما مول من الفنغ الكافر الإنسان أل ي- ١ -٢ ١ ٠ 
مهريبا،أو ملجأ يألأ الفرار، با ٠للوعن الموال، عن والزجر يالربع ممحويا ا-بمواب، ويأتيه العظام؟ 
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القيامةمحورة 

^ىفيتاثث,.'يمإفظثاءوكثهُ دة.إة هء0^<^^ 
^؟ومح؟أنينج،ط

ثالنزول ميب 

شقته،محرك مما دكان شدة، اكنزيل من يعالج اض. رسول كان ^ ١٥عنها افّ رصي هماس ابن عن 

وتقرأْصدرك ق _، خمعه ٥؛^ :مح،هروتيائمُه ثئ يمحءأئ^أ'إق هجث، لأ•منكبجءياك ؤ تعال؛ الله فأنزل 
رسولفكان تقرأه، أن عليتا إن ثم ه عشناتاثه' ثر،؛ ؤ وأنيتج له فامنح ت قال ه ةذءادث> مأ مآثت ١ ^ؤ 

بدءوكاب الخاري )رواء قرأْ. كإ هو ائتي مرأْ جميل انْللمح، فإذا استمع، جبريل أتام إذا ذلك بعد ه افه 
الشدةْذْ مظاعر من آن شمب« محرك مما "وكان نوله؛ ومض لاماء؛ط الأمت،إع باب كتاب ل لم ومبدأالوحي، كم، باب الوحي 
يشي(.أن خشيت آ وصرعة يكثرة شفتيه تحريكه 

التمسثرا

عليه،حا m؛ ج؛ريل نزول أثناء ل الأيأت ترديد j العجالأت عن ه رسوله تعال اش س -  ١٧-١ ٦ 
هدمحيت، له يتعهد تعال قافه ذاكرته، ل نسيتها عل منه وحرصا •بقظها، قؤ منه تعجلا إياها، وتلقته 
مهللقا.فلايناها محفثنها وأن قلبه، ق الآياءت< 

منها،ينتهي حتى لتلأوته واستمع إليه، الكريم الني أبما فأنصت، الآيا'ت، المحءخ جميل قرأ فإذا -  ١٨
بدئك،.أمرين، كط يشليغها وقم فاقرأها، قليلث، ل ثبتتؤ قد وتكون 

هتها.الراد وتوصح معناها، سيان وئتهد نبيه.، قلم، ق الآيا'ت، بحمظ سبحانه ئتهد — ١ ٩ 
محملومحا حجحه، وكثرة دلائله، وصؤح مع المثط، إنكار عن والزجر بالريع ٢—تبدأالاياُت، —١ ٢* 

والخطابلها، العمل وعدم الاحرة، نسيان إل يؤدى مم، وشهواما، وملداتما باكني١ التعلق ذللث، عل الناس 
والآيت؛نللأكفار.

المادةأهل وجوم فقال؛ القيامة، يوم والأشقياء الد.اء حال من حانيا سبحانه نهق ئم —٣٢— ٢٢
^_،فتئثم والكمال، والخيال الخلال ذي ربما إل تئفلر دهم، والهاء، النضارة عليها تفلهر مشرقة والنعيم 

النعم.أعثلم الخنة ؤب تعال اطه ورؤية النعيم، غاية 
عثليأعيابا المار يحول قبل تأردث< فهي مكفهرة، عابسة، مفللمة الشقاء أهل ووجوم — —٥٢ ٤٢ 

الثلهر.فقار تقصم كبرى وداهية يصيبها، 
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والأسشاطات:الفواثد 

كلامثنايا ق -٠١ جيء معرضة جل فهي الأيات، ساق لها مباشرة صلة لا الأرح الايات هذه ~ ١ 
الخديث،من الانتهاء حش التآمحر محمل لا وأنه عنه، نتحدث الذي ا،لوصؤع أهميه إل للإشارة متصل 
٠(.٤—١ ٠ القران٧خطابي، )بانإعحاز ٠ وحطرْ الأمر بأهمية للإشعار الكلام ومط ق التنبيه فأدخل 
بتبلغهاليقوم هلبه؛ ق وتثبيتها الايات حمظ عل ه ائتي جرص عقلتم عل الأيات هذه تدل ٢" 

ابهدندو من باعفاته له تعال اف إكرام عف تدل كا نحريف■، ولا مص دوذ وأء وجه أحن عل 
منه:وجهد معا-إكة إل حاجة دون قليه ق له تثبيتها سبحانه فقدئول الأيات، جمظ ل والوقت 

وءأوئاج؟قو، جثريل ثزف عفليم عف دلالة وفيه قراءته الفمحخ جميل قراءة تعال اطه جعل ٣" 
ومقامه.منزلته 

الناسأن حه مريرة أي عن متهات عديدة، أحادث الختة ق تعال افه روية إئيات وردل ~ ٤ 
سحاب؟دونه ليس الجدر ليله القمر ق ثمارون هل قالت القيامة؟ يوم رثتا نرى هل افه رسول يا قالوا؛ 
ترونهفإثكم قال؛ لا، قالوات سحاب؟ دومحبما ليس الشمس ز تمارون فهل قال• افه، رسول يا لا قالوا؛ 

بحاته(.ربم الومتين رؤية باب الإيعاز كتاب ل لم ومالجود، فضل باب الأذان، كتاب ل البخاري )رواه ٠ كدللث، 

آت.ساد<يوت؟،ن■ ج^؛'ةلبآقايىاذافيألأ^أ'إكرلآ، 
ممكهك.يماوككآثة
ص.بملنثآؤومح

بمرادمحبمنجعآنمح،آمحمحاو؟يم
ؤرتالتتف

عثياميلغت إذا الرؤح بأن نحم ثم الاخرة، عف الدنيا ليثار عن والزجر بالربع الأيات ندأ "٩٢~ ٦٢ 
ألونيالحتفبمر حول من بدأ المدر، وأعف الرئة أسفل أي؛ النحر بثغرة الحيطة العظام دمي الترقوة، 

الأجلحمول مومن وتيمن أجله؛عي■، محضر لر وأنه ذللتا، بإمكان منهم ظنا ؤيئفيه؛ يعابه طبيب، عن 
الأحرى،عف والتفائها ساقيه إحدى التواء ومنها الوصت، علامات عليه وظهرت فيها، وما الدنيا ومفارقة 

فيها-دب الوت لأف تحريكه،ا؛ عل ئدرى" لعدم 
ؤيقميعمله، عل منهم مكلآ فيحاسب، القيامة، يوم تعال اف إل ونحئرون جيعا، الخلق تاق " ٣• 

بحكمه.بينهم 
-٧١٦-



القيامةسورة 

بأداءاض لأمر يستجب ولر بالقرأن، يصدق فالم تعال، باض كمر ثى دم الأيات هده ق —٣٣— ١٣ 
ذللث،عل وزاد الاستجابة، عن والنول صه والإعراض الخق تكاوس_إ ق واستمر الصلاة، ومنها الهل١ءات 

الآ-محرين.عل والتطاول والغرور التكم 

الزول؛محسب —٥٣— ٤٣ 

لاتستملحءآددزٍ(؟ ثيء بآي أبوجهل: فقال آزق،للث،ءآزكه رهتؤ ومال جهل ش بيد ٠ اش رسول أحد 
رسولله قال كإ اش فأنزل ذاهيا، ائثل ثم الوادي، هذا أهل وإل؛*عر شيقا، يٍ( تفعلا أن ربلئ، ولا أنت 

(.٥٦٩السور؛/ الصحج ؤيتظرت صحح، إصثاده ت محققه وتالي الضر، كتاب ي الشامي )رواْ الثه 

الضر:

وصاده.كفره جراء ؤيتضاعمي يتنامى أليم، وعقابي شديد بعذاب ا،لختال اجلتمرد الكافر لهدا وعيد 
ولااب حسولا ا.لورت،، نشور؛ع،ا. ولا بعث، لا وأنه عيئا، حلؤ، أنه الإنسان بني من الكافر يظن " ٣٦

التالية:الآ؛اءت، ؤ، ذكر ْا المث عل والدليل باطل، ظن وهذا الأعال، عل جزاء 
الرحلنهلفة التقاء من الخنيني تكؤين يبدأ حيثي الإنسان، حنث، أصل الآياُ-ت، هذه كعي —٩٣— ٣٧
سؤياؤيولد الإنسان، حنؤ، يتكامل ئم الرحم، جدار ؤ، علقه تصح فتتموحتى ونحميبها، الرأة، بيؤيضة 

وأنش.ذكر نومن، من البشر بجعل أن اش حكمة واهتصست، والآفادت،، العيوب من حاليا 

الوني،بعد حنقه إعادة عف ريبي بلا قادر الرحم j( يراق، قليل حقير ماء من الإنسان حلق، مى إئ ~ ٤ ٠ 
أول.باب من إعادته عف قادر أنشأالخنؤ، الإنشاء، من، أهون النام، عرف ؤ، الإعادة ءإ0 

والامتتياطات،:الفوائد 

 ١ ِ )j خروجهايتكامل، حتمح، بتددج الخد من، نحرج الرثخ أد عل دلل، تعا>ل،تؤاداصآمالآيم قوله
٢(.• ٤ •ا/ • لارازي، الضرالكبمّ )يفلر: حينئذالوفاة. وتحصل منه، 

الدنيامفارقة شدة احتاع عن كاية أنه ه ؤةكئي،الثاق،ألثاؤ< تعال: قوله i، القرين بعض ذكر ٢- 
(.١  ٩٥/ ٢٩لسري، اليان )جامع وكريه. الوت شدة مع 

أن'صنهما اض رمي صر بن الثه عجل عن الحديث ق دمها ورد وقد تكثرأ، الثي ل البتحتر التمْر■ ٣" 
القيامة®.يوم إل الأرض j فهويتجلجل به، حسمي الخيلاء من إزاره يجؤ رجل اا؛يتءا مال: M اض رسول 

صحح(.ت الأرنووط ثيمب محققه ومحال  ٥٣٤٠يرقم تي الي أحد )رواْ 
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الإنسانمحورة 

وتوامالسورة، موصؤع ويناسه الروايات، تعضدْ الذي وهو العل،اء، جهور هول، ز مكية اانرول،• 
مندالين، رالم بمح• لر وكلاهما مدلم،، اياما بعمى وقيل• مدنية، هي وقيلت فيها، ا،لكية الايات خصاممس 

(.٤٧٨- ٤٧٢والأتان المور 

تالسورة فضل 

هآلبمتكثف تتيث  ٢٥التت ؤ الفجر صلاة ق ا-بممعة ق يقرأ كان قو الم أف ه ءريرْ آيا عن 
يومالفجر صلاة ق يقرأ ما باب ا-بميمة كتاب ي اليخاري )رواه ^٠ ^فخم1آلإثياجنتيآدهر ا"'آ[ لااسجدةت 

الخمهة(.يوم ل يقرأ  ١٠ياب اجيممة كتاب ي لم وْالخمعة، 

القاصد:

تعال.توحٍادالريويي،نض تقرير — ١ 

والخاب،.البعث، تقرير — ٢ 

د_يأقآيجهم

متكممثة من الأمتن ليرإؤثقاتدؤواهإياعنتا ؤهلآنلكآلأضبمتن^لأنض 
ةكفني>كاوإماكموئاأوأإةآأتو.آ1 سميعاصيناح^'لقاسمنهآلتJايلإكا ئجعلثث ثنيه 

وسعمإ'أو^رهو١علنلأ سشسلأ 
التمثر:

حلققبل وذلك، الإنسان، جنس وجود من دموحال الأزمان، من متهياولة مأ؛د الكون عل مؤ قد — ١ 
للتقرير.-)هل( >فالاستفهام موجودا، ولا معلوما يكن فلم المخلوق، هدا 

إذاالمحتقر، القليل الماء ومي التْلفة، من تبدأ مراحل الخلق لذا وجعل اذ، محوالإناف حلق نم ~ ٢ 
تؤياءذلوةآ فثولد الإنسان، حلق يتكامل أن إل بما، واحتلعلته باليؤيضة والممت، الرحم، ز استقرت 

والاختبار.الابتلاء مي الخلق من والحكمة محيري، سمع ي

إلالموصلة الهداية سل لهم يثر بأيه أعلمهم الابتلاء، وهي الخلمح، من لحكمة با تعال أعلم أن بّل ٣" 
سبحانه.باق فيكفرون عنهاآخرون، ويمل وينكرونه، اممه فحمدون أناس، -٦١ يبتلي والهتاعق، التوحيد 

-٧١٩



الإنانسورة 

جزاءق بإبجاذ منهم، فريق كل جراء ذكر لكافر، مؤمن إل الناس انقسام تعال اض ذكر أن بعد - ٤ 
منهاالعذاب، من متعددة صورأ به للكاقرين سحانه اض هيأ فقاد الؤْتين، حزاء ق وئوثع الكافرين، 

الشازر حؤ ذلك مع ويقاسون ؤإهانتهم، تعذيبهم ق إمعانا رقا-ءم، إل أيدبمم وتشد السلاسل، ق القيد 
جابكل من بمم نحيط 

والأّت؛ياءلات:القوائد 

عقلياحالقا له أن يعلم أن منهات عديدة، فوائد الكون عل طارئ ءءاوق، أته الإنسان إعلام ل — ١ 
الغرور-عن ويتعد فيتواصح، ا،لخلوةارت،، سائر ي؛ن قدنه يعرف وأن العبادة، يستحق 
قأثره الإنسان تشعر ليالخلق؛ بدء عن الخديث، ئتايا ق حلقه من يالحكمة الإنسان إعلام ورد ٢— 
والنجاة.عادة الإل يقوده بجا فيعمل مولاه، صد ضزلته رفعة وليعلم الحياة، 

قطامرة وهي والهتاعت، التوحيد سبيل لهم وبهذ الهداية، دلائل فم أقام بعباده الله رحمة من ٣— 
وصائرالخلوقامت،.والأفاق، الأنفس 

أةمع الإنسان من الكفر حصول لكثرة إنكار^، البالية يصيغة ه الكريمة الأية ق ورد — ٤ 
ومتا.كل ق -٠١ محيشعر جهة، كل س به نح؛هل الهداية دلائل 
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ُه؟ثثادثربمةامادأش.بممحيثبم؟ءكام>مابراجها يذآكآيكاُت دئربجءكث> ؤإ)اآلأبرإر 
ديثاوآييل'وأ'إىامحاأ©؟وبجمحاأهامء"ح؟يءبسكثا قرء' يرثآ؛ان يبجامف أأهُبجمثألخر 

^^إاه'همئهثاائصهآم
ثتثاويزننزي لا كمتمينم؛اءقآ*لآرآلآ وبمتيخ. ثنم صمحأ بما ثثزُتهم ونئا. ةث؛أ كلئثتت؛ 

مايبجأهئُئناثه".وظاقتياؤام طنلهاودلك محت؛ رنثة.ددايث 
ث-م،ا-ج4ا'ظ-ثود>جاجساكاث 

لقصسصمحءمحا0انص 

الضذرأ

مناسحقوا الذي الجب إل إثارة وفيه بالأبرار، بوصفهم الخنت أهل جراء عن ث الخد يدأ " "ْ~ا*
الشرابعل قممي بالكافور، المزوجة الخمر يشربون أقبمم الخنة: ق النعيم صور ومن النعيم• هذ*ا أجله 

ويتمتعونالشراب، -جدا يتلدذون وهم الماء، يتدفق كإ الخنة ق عين من ويندفق والرائحة، الشم محلببا 
إمتاعهم.ق زيادْ شادوا حيث إل انمن محرى نحويل ويمكنهم به، 

بالدر،الوفاء ا-بمة: يحول، بما وامتحقوا الدنيا j سلموبما الأبرار كان التي الصالحة الأع،ال، ْن ٧- 
وهوالقيامة، يوم العياب من والخوف عليه، افترض ما عل زيادة ءلاعة، من ه نفبه ان الأنيلزم ما دمك. 
الخلائق.جح وئعم أهواله تعفلم الذي اليوم 

والمحناجونالطعام، أنولع من يرضون وئ يأكلون ئ ج؛'ت المحنا إشام ت الصالحة أعإئم ومن ٨" 
عطفهمن يحرم أباه، فقد الذي واليتيم وعياله، ه نفعل يتققه ما بجد لا الن-ي المسكين فمنهم أصنافت 
أعيانه.أيدي ز ووغ حريته، لثن• النءي والأسمر وءهلائه، 
افرضا نيل وهو لالم٠ءت١جين، يقدم الذي الإضام من غايتهم الأبرار هؤلاء جعل فقل■ ~ ١ ٩"* 
فهوعملعليه، شكرهم متهم يطلبون ولا له، مدمونه س الخميل لهذا ردآ ذللث، من ستغون فلا بحانه، 
ففلحالأهوال، عفليم حديد وهويوم القيامة، يوم عقابه من وخوفا رضوانه ابتغاء تعال، افه لوحه خالص 

أهوال،.من ترى بإ وتآئرأ العقاب، من خوفآ اروجو0 فيه تعبس الأحداث، 
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وأمتهمالشامة، يوم شدائد من فحفتنهم الأبرار، هؤلاء من الصالح العمل تعال اض مثل — ١ ٢ — ١ ١ 
وأدخلهمقلوبمم، محا وسرودآ وسعادة وجوهم، ي وحنتا نضاره باسمنائهم عليهم وأنعم مه، المع من 

مترفين.متنعمين الخرير ساب| فيها ون يلجاكيم، النعيم دار الختة صرهم مقابل 

منلدلك الناصية الأماكن لم هيئت فقد الاتكاء، هيقة عل حلومهم الخنة أهل نعيم دّْن ~ ١ "٤  ١٣
^٥■٢١١أوشدة الجر ثلة إزعلج من فيها يعانون فلا الجوحولهم، اعتدال، النعيم نيادة ومن الرروالوسائد، 

الأشجارقلل إدناء الجنة أهل نيادةتكريم ومن نحودائم، عل لأهلها مضيثة فهي الجنة شمس غياب، ومع 
والعيم.الترف غاية ل وليكونوا تناولها، حهدآق لايبدلوا حتى إليهم ثارها وتقريب، متهم، 
نجمعالمر الشراب وأكواب الفضية، الهلعام بأواي أهلها عل بالمرور الخنة ق الخدم ويقوم — ١ —٦ ١ ٠ 

لحاجةمناب" الشراب، من الأكواب، هده ل كان وما ولمعاما، الفضة وبياصى وصفائه، الزجيج نقاء بين 
نيادةإل فيحتاجون حاجتهم، عن ولأتتقص بعدشربمم، ويمي يفضل لايزيدفيهاشء ؛حيث، الشاربين، 

لهو3،يريد ما كل يائه إذ إليه، الانتقال، إل أحدهم محاج فلا فم، تكريم الجنة أشل عل المرور ول عليها• 
مكانه.

للهم ويقدم ألذ، وطعمه أطس—، رائحته لتصبح بالزنجبيل؛ ممزوحآ خمرأ الجنة أهل وتنش - ١ -٨ ١ ٧ 
الماء،طو؛ة عل التسمية هدْ وثدل، سلسبيل. اسمها! فيها عم من الجنة أهل ويشرب ممتلثة، كؤوس 
الحلق.ق حريانه وسهولة 

دلا;*رمون فلا دائموالنضارة، العمر، مقتبل ل غئان بأمم الجنة أهل حدم وصم، الأية هذه ق - ١ ٩ 
دئتهواحالهم- وحن حالهم، روعة من المتناثر، كاللؤلؤ وحركتهم هيامهم ي هيئتهم حالهم، يتغير 

هذاكان ؤإذا وأريح، أحل فيكون بعض عف بعضه أشعة انعكست، هدئ اللؤاوإذا لأة المنثور؛ باللؤلؤ 
الخدومين؟حال يكون فكيف الخدم حال 

جمانمم من الختة ق ما رأيت ؤإذا لهم، ملك الختة أهل يه يتمتع وما دائم، نعيم الختة ق ما كل - ٢٠
أصعافعشرة عف يرحه أهلهم ملك، يزيد واسع، الجنة ل ١^٠>، ومللث، وتنوعه، وكثرته عظثته للث، 

العف؟الدرحايت، بأصحاب، ، فكيفالدنيا، مساحة 

الحريرمن أحرمح، طيقات، أو طبقة تئلوه اللون، أحضر الرفيق الحرير من ثيابا الجنة أشل يلبى -  ٢١
سبحانهافه وتقن حمالهم، ونيادة نيتيهم لتكميل قفة من بأساوز الجنة أهل ومحل والمزركثى، الثخين 

دءلو:*م•آجامهم يطهر الطهارة، بالغ عليهم؛شرايب، 
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ان*ورْالإن

وهمالدنا ق ومكابدمم والكره، النشط ق ف وءuءتهم إيإمم جزاء ابنة لأهل ايعتم هذا كل " ٢٢
شكر!!.من أروعه وما جراء، من أعظمه وما ونحملوا، وصحوا بذلوا ما عل الشكر تحقون يس

والامتشاطات:الفواير 

وهوشرط يلأ الأول التؤع وهونوعازت القرمة، عل ريادْ بطاعة القيام الرء الترام هو الثدر- ~ ١ 
أوكوب.( انفراج أو مريض، كشفاء أمر مقايل ق الصالح العمل فيه يكون الثال والنؤع متحب، 

ولذاصاني؛ بعمل القيام مقابل ل نعمة حصول اشتراط من فيه لها مكروه؛ النؤع وهذا مأمول. حصول 
بابالقدر، محاب ي الخاري )دوام البخيلءا. من به يتخرج وإن،ا شيثا، يزد لا ءإنه قووقالت اف رسول عته محي 
الغر(.ص الهي باب الذي، وكتاب رملم القدر، إل انما الطر إلقاء 

ثثأ.ؤَكاث تعادت قوله في، وذلك بالشر، السورة هدْ ل آيتتن ل القيامة يوم أحدامث، وصمته ٢- 
نحصلالش والأهوال الشدائد ف؛هءا بالشر والقصود مئثثاممصألآئ؛مه ؤ تعال: قوله وق ثنتطهمأه 

(.٣/٢٤٧ الرازي، الفخر العتر، )الضد النوّع. شرآمن؛اب، وتئثئ، فيه، 
منبأعبما الكهف، سوره ق ووصمته فضة، من بأما الأيايته هذه ق ابنة أهل أساور ومقتا ٣"" 
آحروبصم، ناره، ، منفئون بأمم بينها وبجمع ولؤلؤ، ذم، من بآما فاؤلر سورة ق ووصمته ذمه، 

أكثر.أو صنفهن بهز يجمعون ومد أحرى، تارة 

فننه شكورآ ولا جراء الخلق من الأبرار يملكه ؛~لم 
ه.ؤإ)انداك0 ذللثج وشكرآمقابل جراء عليهم اف 

حاج،،ولشدة به، يتلذذ ما أرؤغ لأثه به؛ وحتمثج الخئة أهل ثراي—، بذكر الآيا'ت، ُن،ْ بدّأمت، ْ~ 
الطعام.فقدان عل يصر ك،ا ههي.ه، عل يصهر لا فهو عليه، ثلهفه وكثرة إليه، الإنسان 
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ألإنسانسورة 

?و؟وآدؤآرمتئمءاثثاآوكتؤيا ؤلايغ محكي *أصعتهمؤ عقلقاأثمآاث ؤإيا 
لرىمؤوتممحون"يئثمحلج0 تجه يى 

ندتلا؛©؟إنثدلآأتثلهم ثثنا وإدا 1_؛^l وسددآ غس يومامه؛©؟ وراءهم ودروث 
عيثاِءعاإقآثعَكا0 آثد ئثاء آن تيءص-لأ''©؟ومادثا٠وفإV" ٢•ءئثإئ ثن هتذءءدكره 

قصب؛ثمملإقا،ألأا©ه
■الشسهءرٍ 

حبمفرتأ الكريم القران ~ الرسول أييا ~ علييثج نرلتا ~ العظيمة القدرة من لنا لما — إثا — ٢ ٤ —  ٢٣
إليهيدعوك لما تستجب ولا أذاهم، واحتمل كفرهم، عل ~ الرصول أتما ~ فاصبر واللايامت،، الخوادث 

والعناد.الكفر ق أو الإثم، ق غارقآ منهم كان مذ الثوابت بعثى عن أواكازل، الدعوة ترك من 
منبمزيد الليل وحمى الصالخامت،، بالأع،ال إليه والتقرب تعال، اف بذكر وقتلث، واملأ "٦٢"  ٢٠
.الدعاء وإجابة والخشؤع القاو_، حضور ثظنة فاته والجود التسح من فيه فآكثن والتمرس،، الطاعة 

ولاميالين غيم الآحرة، عل الدنيا بتفضيل منغمون فامم وكفر؛لث،، كدتالث، بمث تآبه ولا ~ ٢ "٨  ٢٧
خالقهمعن غافلون وهم حسام، وأهوال، عفنام، أحداث، من فيه لما ثقيل وهويوم الأحر، باليوم مؤمنينا 

علسبحانه وهوالقادر مزاولة؛؟،،،\J،، من وم،كهم حلمهم، وأحثن بقدرته، العدم من أوجدهم الذي 
ولاينجلحلقه، يمهل أن اقتفستر حكمته أف إلا ذللثح، شاء إن يفونه آخرين بخلق وب-يلهم إهلاكهم 
بالعقوبة.

سلوكأراد فمذ أجع؛ز،، للخلق موعثلة فيها الكريم الرسول، عل النزلة الايات، هذه إن ٣" • —  ٣٩
أنيمكن لا المثيثة وهدم لأمره. واستنجاس، ربه، وأءلاع إليه، ١لوصالة بالأساسه أحد والهداية الخير حلريق 
منمجئيثة وكل الكون، هذا ز الأمور ومقدر الخالق فهوسبحانه ذللثح، اف يشاء أن إلا الإنسان من نمير 

وهوإليه' والتقرب حئاعته إل عباده ؛دعوة سبحانه افه مشيقة سيشت، وقد الهللقة، لثيثته تابعة الخلق 

وأمره.تقديره ق حكيم عياله بأحوال، عاليم سبحانه 
أعث.فقد الغنالون أما عباده، من الومنون وهم ذللث،، يستنحق مذ وحنتته رحتنه ز سبحانه يدحل — ١٣ 

فنلهم.عل جزاء يستحقونه أليءأ عيابا لهم 
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الإنسانسورة 

والأتاطات:الفوائد 

تعليمز واكدرج ه، الشي هلب نشت متهات عديدة جآكم منجا ٠<^^ الكريم القرآن لتزول ~ ١ 
الخوادثوالوماح.وموافقة وتربيةالصّأءاية، القرآن، 

عن،الومت، بميل، أن يبم، لا اف سل عن لصد إلهاء من، الدين، مذا أعداء ص بممل ما مقاومة - ٢ 
والعيادة.الذكر 

 "٣ ،i هوالاثم أن بينهيا والفرق، والكفور- الاثم يئن جع ^ ت نعال، قوله
كفورا.آثم كل وليس كفورآثم، فكل سمة، هوالخاحد والكفور كانت،، أيآ العاصي عل امحدم 

X-O^IX'الرازي النخر الير، )الضر 

هداؤ، العبادة فضيلة عل دليل بح، والتوالجود بالعبادة الليل وقت نحميص عل التص ~ ٤
تعال.اف من وارمند_، الخشؤع، وامؤتحضار وسموالرؤح، النفس صفاء من فيه لما الوقت،؛ 

يؤيرهامى بمحاقة تعريض ه آلعاجة بجون ،تكُ ؤ تعالت ثوله ؤ، بالعاجلة الدنيا وصف، ~ ْ 
(.٤ • ٨ T/ ٩ uثور لأبن والصر )التحرير التمر. أهل شيم من ذللمث، وليس عاجل، لأنه بالدون رصوا إذ 

العامفهوسبحانه القلومط، محقي وط القوس، لخفايا كشمه اش: كلام القرآن أن عل الأدلة من ٦- 
قيء.حلقه أحوال، من عليه ولاعئمى الصدور، ؛ن.ارت، 

تغأن يمكن ولا لها، تايع،ن حلقه مى لأحد مشيئة وأي سجانه، فه الكون هدا ق الهللقة المشيئة ٧— 
الشرعية.لا الكونية المشيئة سا والقصود فلكها. ق ولرئدز حالقتها إذا 

وصورةالأحر، اليوم حصول أكدت، القيامة فورة القيامة، لسورة مبينه الإنسان صورة تعد ٨" 
الطريقتذكر أنا كا والأبرار، اممفار الاس: لصمي فيه اطه أعئ. وما اليوم، هدا j يكون U الإنسانئقث، 

اك^امة.يوم لكحاة 
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المرسلاتسورة 

السإءوتنشق صوءها، ويدمب اكجوم تزول إذ اليوم، ذلك أحداث بعض سحاته قئ؛ ثم — ١ ٠ ٨— 
منمحدد وقت ي وأقوامهم الرثل بين ومصل أثر. ولا وحول لها يبض فلا ا-بمبال وتتطاير أبوابا، وثقثح 
فتهبجتْع الذي العظيم اليوم لأر القمل؛ ليوم وأممهم الرمل ينز القمل تأجيل وتم القيامة، يوم أوقات 

وأقوامهم،الرسل القمل.yu ومنه الخلق، ب؛ن فيه القمل فتاب العباد، فيه النه ومحاسب الخلائق، خمح 
والحشرالبعث يوم فإنه والتههميل، للتعقليم ؤثآآئهق،تايرم^مه وق والاستفهام 

ورسله.باض *قدلب، لمن مهين، مولر ثديا عازامث، وفيه الأعإل، عل والحناء حميعا الخلق ( jyوالقضاء 
ثيعتهمبعدهم أتت، أقواما وأهلك وعاد، نهمح كقوم اكابقة الأمم أهللث، امحه سبحانه يقرر — ١ —٩ ١ ٦ 

ركاب،ق ار ومحبه كفر ثى كل اض ؛يللث، الإهلاك هدا ومثل وشب• لومحد كقوم والتكدب بالكفر 
وعيدالإخار هذا وؤ، وإجرامهم• كفرهم جزاء القيامة يوم شديد عياب ولهم للحق، المعاندين الجرمان 
والهدى.الحق ولريتح به، كفر لتي الاحرق وق الدنيا ق اف عياب من ونحويف، 

الإنسانحلن، سبحانه فإنه وعفلمته، اض ،رة ةاوعل به للأستدلأل الخلق، بأصل تذكر هدا — ٢ ٤ — ٠٢ 

كلففيه الحمل، لحصول مهثأ اف جعله الذي الرحم، ز بالثؤيضة يلتقي إذ وهوالنطفة، متقدر ماء من 
الد،يسبحانه انعه علم ق الحث،ده الحمل ة مع.تتم أن إل وراحة، وعداء حماية من الحن١ن إليه بمّإج ما 

ليلتي سديد عداب الاحرة وؤ، ثيء• يعجزها لا الض بقدمح-ته الخلق( أمور وقدر حلقه، ثي كل أحن 
وتكهميته-حلقه ل قدرته أثار يرى وهو تعال بافه يؤمن 

فهيجوفها، ق ويدقون علميها، يعيثون للشر، مد.لالة مهيأة الأرض جعل سبحانه افه إن —٨٢— ٢٠
الخبالفيها اف وجعل لأمواتهم، وبامحلتها لأحيائهم، فناهرها الإنسان، بتي لخمح الكبرى الأم بمنزلة 
ليثرب<العيب الماء أوجد سيعيانه أنه ي لها، الأوتاد فهي أوتضطرب، ت؛رلهم، أن من نحميها التي العالية 

علالحياة ولأنتهت، الإنسان، لهلكا الماء ولولا مصالحه. عل به وبستعيرثا الأرمحى، ويمل الإنسان، منه 

قافه قدرة اثار ورويته النعم، محوافر ح رسله وكدب باش، كفر لئن سعويد عياب الأحرة ول الأرصن. 
حوله.U كل 

الفوائدوالأساطايت،:

جزاءوعن بتومع، الومتين، جزاء عني تحدثت الني الإنسان، لسورة مبيته المرسلات سورة تعد — ١ 
والكاو؛ين،،الكافرين جزاء عن الحا-يثا ق بالتوئع السورة هاوْ ل مفصلا الأمر فجاء بإمحازط الكافرين 
الدممح،•جز.اء عن، الحديثح ؤ، دالإبجاز 

الملحق.ق كها ١لرياحإ .ا ءصف.صورة ينظرت ٢— 
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الرمحلأتصورة 

ويلءنيذققكئبم|هؤ جلة فيها تذكر أن ناب - -يار واكهارالوعيد عل السورة مده مدار كان لما *اس 
بٍاأحبريه.وثيب ياض كفر العدلمى العظم بالعياب التخؤيف زيادة من ذلك لماق مرات، عشر 
النعملأن وتخيرها؛ الأرصى تدليل بنعمت التيكير ئل الخلق التدكيربأصل الأيات هده ق ورد ~ ٤ 
كانلما اللمة والأعضاء والمر والمع الحياة لولا فانه الأفاق، j التي لضم كالأمحل الأنقى ز اكي 

٢(.٤ ١ "ا/ ٠ الفخرالرازي )النسرالعند، ممكئنآ. ايمحلوق بثيءمن الانتفاع 
نعيهعل وئكره به، للإيإن دعوة الأيات، مده ل حلقه عل ؤإتعامه الله قدرة مفلاهر ذكر ق ٥— 
العفليمة.الكثيرة 

وهلاكاونقمة حال ق نعمة يكون الذي العجي—، الخلق هدا ق التأمل إل دعوة المتم؛الرياح ق ٦— 
وعظمته.افه، قدرة عل الأدلة أعثلم وهومن آحر، ال حق 

جحمن الخنين لاستقبال الكان هدا هيئ حيثه مك؛ن، قراد بأنه الرحم الكريمة الأية وصمت، ٧— 
الحيطةالحوصى عقيام منها عديدة حاية بوصائل محاحل وهو ولادته، لحفلة إل تكونه لحفلة ومن الخوام،، 

(.٢٥-؛ ١٢٤ Y/ جلي خالص للايازد. محراب )الق تماما. الخم ومعل ق وكونه به، 
اسحق.ل ك،ا الخيال، صورة يتفلرت — ٨ 

الدقيقةالحية الكائنات ®إن ت البيولوجي علم ق التخمصة العوصي حنان الدكتورة تقول ٩— 
حيةكائنات هي الخثث، يتأءالل يقوم الذي بأن يوصح ممثا تامة، ملازمة اليتة الخثث، يلازم البكميا وبخاصة 
كسابقةالخقيقة ُدْ جاءت وقد منها، للتخكى الخئث، محلل اف إليها أوكل اش عي لأما تلازمها؛ 

صامعها ~ تقم أي ~ وئكفت، الميتة الخثث، تلازم حية كائنات هناك بأن سبحانه فيها وصح علمية، 
الخاشاسغرلإبناصفيالأرآندس

(.ب؛ ،  ٢٢« ١ ١ م- ١  ٤٣٢تركا دولت 

أثناءق ملوثة ومواد فيرومات من به علق ئ الماء تنقية ق تنؤهم الخيال أن الحديثه العلم ؤ يكز — ١ ٠ 
المعادنببعض يمتنج الخبال ق الموجودة للمصخور والعابر الماء من اكازل الماء وأن الخو، من نزوله 

هماياه.ؤ بكلمة الإلهي البيان عنه عم وهداما ادتساغ. العلعم ب، ؤيكتالصخور، تلمك ل والأملاح 
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الرمحلأتمحورة 

تيىأللهّأا}-يجبن( 'ثسج^'لأشل ثلث طفيذى ?و^'آطلقوأإؤ( ةكن>واث بي.، م\ّققِ ؤآنطلقواإك 
^ةدة.سايرلملأظموف.

ؤآئنإؤأووكثمتا_ضتو0"وآوأ 
نتمحأدلأ\قؤص:سومحأ 

لأص©؟ثص:س0^صم0ثلآاِظمحأقوأ 
وأهيهتوث بمتء> ئآى-ءدث 
المميرت

بيومالكالبين تحال افه يوبخ إذ القيامة، يوم مشاهد بععض عن الحديث، إل الايامت، انتقلت ~١مأس ٢٩
ئمةهوسس، وعظمته، كقرنه من انحامايت، ثلاثة إل دحاما ظل يتشعب إذ جهنم، إل اذهبوا الديزت 

ببمم.التهكم باب من ظلا شميته وحرما، جهنم لهس، من به للاحت،اء يصلح ظلأ يعود لا 
منالقهني مذْ لهيبها. وعئليم اتقادها سدة بس_، النار من عفصة قطع جهنم من دبمطاير U"؟"،٣"" 

كانفإذا العظيمة، السفن حبال، يثبه وبعضها حجمها، ق العتليم وهوالساء القصر، يثبه بعضها النار، 
والهلاك،للؤيل مستحق النار ق يعدن، مى إف النار؟ حال يكون فكيف، النار من ١لتهلاير الشرر حاث، هدا 

العذاب؟وأشد 

rw-r-o  بذللث،،الإذن وقت، مض وقد بالاعتدار، فم تمح ولا اممفار، يتكلم لا القيامة يوم

كفرْجح بيالكلام؛ من ومخ العذر، ينفعه لر لمى الثديي والءن.اب الد.فاع، الفرصة امرئ كل دأء٠لي، 
والدنيا.

كانفإن والاحرين، الأولتن ويمح بنيله، بيتهم ويقخي انماد، بغ، افه يفصل القيامة يوم ٤- -٠ ٣٨
إذوالتوبخ، التعجيز باب من الأمر وهذا فليفنل• العذاب من والجاه للخلاص حيله أحد عند 

وكنا؛وا.كفروا، اس.اب؛،ا لأشد مستحقون وهم عليه، ولايقدرون ذللث، يمكنهم لا 
فهمالدنيا، ل أمر0 واكزموا اض، اتقوا الذين الحنة أهل حال وصم، إل الحديثح انتقل ثم — ٤ ٠ — ٤ ١ 

الفاكهةأصناف، من يشتهون ما بآكل يتلدذون اُبمارية، الماء عيويت، تيم نح؛هل الوارفة الأشجار لال ظق 
ةلائ٠؛تستحقون فأنتم هنيثا، شرابا واشربوا شئتم، ما ثلوا ت الكريم سبيل عل لهم ويقال الحنة، وثيار 
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الرّلأتسورة 

الكافرونأما الدنيا، ق عملكم حن مقابل لكم ابزاء ثهذا عذابه- من وحشيتكم ض، تقواكم يب 
العفليم.للعداب مستحقون فهم ا،لكدبون 

فإنهحياتم، ز بتهلٍعون ما ميز ويتمتعوا شاووا، ما يأكلوا أن لااكافرين، ووعيد تمديد —  ٤٧— ٤ ٦ 

جرمونفهم ذلك، من أكثر متعة يستحقون لا ومم منتهم، صهم فيمتع الأجل، يوافيهم إذ فليل زمن 
الأخرة.ي موحع عياب ولهم معتل-ون، 

i'K-iA - ذلك،يأبون له، ومم.للأ لشأنه تعظيإ له، والركوع اش ؛هل١عة أمرواإذا الدنيا ل وكانوا
والتكذيب،الإياء هذا مقابل شديد عذاب فلهم افه، لأمر الانقياد ؤيرفضون 

وإبانوقدرته، وعظمته افه وحول إبان من هيه وما بالقرآن، الكدبون هؤلاء يؤمن ل؛ إن " ٠٠ 
فأيالإعجاز، ووجوه العاق وغزارة الأسلوب وجال، البيان روعة من فيه وما والخزاء، والحساب العن، 

ودليلالبثثة، وظهور الحجة، وصهمح ْع وعتادهم، كفرهم شدة عل دليل وهذا ذلك؟ بعد يؤمنون قيء 
العجز.القرآن هدا عظمة عل 

والأسنباطات،تالفوائد 

يستحق.بٍا محني وكل التعدية، الخة؛الثللأل، أهل يتمع الثلل من النار أهل حرمان مقابل ق ١" 
وهمحرأ، يميع ولا شيئا يغتي لا ظليل غم ظل إل يالانطلاق، المار أهل أمر و المهكم يفلهر ٢- 

وأتباعهم.بالرسل واستهزاء وسخرية، ةآ،كم الدنيا ل متهم صدر فكم المهكم، لهدا مستحقون 
الكافرأن إل إثارة وفيه الأمن، موضع المضز لأف بالآتمافرين؛ ث؛تكم بالقصر الشرر تشبيه ي ٣- 
.١( ٣ ٩ / y ٩ للتياوري القرآن )غراتب - الأمن منه تنوي بإ يعدب 

أركانأهم من لأنه الصلاة؛الركوع، عن ه لأ_>ةمح نإتاذلئثت\جثوأ ؤ الكريمة الأية ءؤ>ت، - ٤ 
له.العبن. ينحتي ح؛ن للرب تعظيم فيه الركؤح ولأن الصلاة، 
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النيأصورة 

مكية.ت النزول 

القاصين

والخاب.البعث عقيدة تقرير — ١ 

سال.اف قدرة عل اليرامن إقامة — ٢ 

والترمب.الترغيب من يخuف يتحقق وما الكافرين، ومصير التقvن ممثر ،؛ن الفرق ييان " ٣"

بمب

سننيثو؟أزستمذهأ'ئلأ 

وثؤشائاهصااصQثا^محك0نظا صمحهدا0نابمد 
ينوأزلتا أتو^ا وماجا سرإج1 جثانا .و?ؤأر ندادا سعا مدم وشغا ?جآ و-ج،ئلناآنمارمعاثا 

ه^^ك.تثقتأكا٥١٠ ءثا-ثاولمغ آلثتم>م،مح 
يرتالتف

الذيالكريم القرآن وهو الشأن، العفليم الخثر عن يتساءلون المشركون؟ يأل، ثيء أي عن ٣— —١ 
وتجادلون-يشأكون ذلك ل وهم العث، دقؤع يوى 
يومدللث، ّّؤيتأكدون ثم تكاJيبهم، عاقية سيعلمون المضلون، هؤلاء ي،كدي، كط الأمر ليس — ه —٤ 

القيامة.

ثوايت،وا-لحال، للسكن، ومهيآة طة منبالأرمحى لكم جتنتا أتما ~ العباد ايا — يقروا ألي ~  ١٦"٦ 
لأبدانكم؟راحة نومكم وجعالما وأنش؟ ذكرآ أصنافا - انس أيا - وقدرناكم وأنثأناكم للأرض؟ 

لطلس،وقتا المز النهار وجعلنا متركم؟ الذي كاللباس لكم فيكون بظلامه، يغشاكم الليل وجعلتا 

وجعلتاحلل؟ فيها ليس البنيان، قؤية محكمة صموامتح صح فوقكم وبنيتا حياتكم؟ يه تقوم الذي المعاثن 
اصوالجوالث،ار الجوب به لمخ أن لأجل غزمآ؟ مطرآ السحاب من وأنزلتا مضصيثا؟ مراحا الشمس 

بعض.عل بعضها أعماما الملممة الأشجار ذاُت، 
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النيأسورة 

والأساطات:الفوائد 

الإلهية.والرحمة والحكمة القدرة مظاهر بيان ~ ١ 

ورنمهاالقارات، ساء إل وأدت وأمره تعال اممه بقدرة ثت الأرضية التغيرات أن علميا بت، ٢" 

شاهقة،جبلية وأحزمة وّلأل، مطومات من محموعات هيئة عل وايصيهنات البحار توى مفوقا 
جبليةالأمر بادئ ل كانت التي القارات مساحة من لتزيد وبهلء؛ بانتذل١م يعص إل بعضها يضاف ظلت، 
بالتدرجالشاهقة ا-بميال، تللث، من الأحذ ق التعرية عوامل بدأت ثم بعمراما، وعورما تسمح لا وعرة، 

الثابتةوالرواصخ الحقورة، والأودية المنخفضة، والنجود وائماب الوامعة، السهول، إل حولتها حتى 

الإنسان.بواسهلة للعمران الناسبة صورتما إل الأرض وصلت، حتى اليوم القارات أواسط اليثثتكل 
معاشهم•لطلب، ووئت، وراحتهم، لنومهم معين ونت، توهيت، ل بحلقه سبحاته رحته ٣— 

يرأشحنا تشحن الي والركامية الهلباقية السحّب، من محموعة مي العصران إل الخثراء يقول، — ٤ 
البحارنؤ الماء من شاسعة مساحات فوق، تتكون التيؤ الدارية الأعاصير نحدئها والتيؤ وقطراته، الماء ببخار 

حنى،ببطء اق أوتطباقية، سحب، هيئة عل اليابسة فوق تتكون الض، الهوائية أوالدوامات والأحيهلات، 

الشيعةكيلا، ( ١٠عف)يزيد ها إل ترتفع التي الركامية الحج، لككوف أعف إل رثم ثم وتتجمع، تتالف، 
دونأيام عدة القوط ق يستمر فد والذي الغزير)التجاج(، العلر لإسقاط مهيأة باتاء)العصران( 

ايثجاج،الماء هعلول صورة وينقلر: (. littp://\vwvv.ahrain^rg.eg/arcliive/2()02/7/H/C)PIN8.HانقaUع. 

كاوالدم،.
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النبأمحورة 

1فبأآلتثاء أيوثأو؟وفيخ> ثآنون ى محلكاثبمثقأو؟يرأينثح ؤءن 
د؛آأ-ثماثا.'تثاثاؤآسق ثداو؛محظغين جهثتوكاثت ^^،صدئاتع،هرإف 

ت،ء'هك0إمح(ظوأسن ننئولأءمم.ألأيأا بجا 
ئلأعئءُأ©؟هرج ^^ا.سومأظن ئكدج.ئو 

التمثر!

للخلقثمددأ وقتآ لكن الخلائق من وانللوم  ٣١بض ب مصل الذي الشامة يوم إن ٢- -• ١٧
وأبوايآ،طرتا فكانت الس،اء وئمقت ورمرأ، أمما فتجيثون بالبعث،، إيذانا المزن ل اللك يتمح يوم آجعتن، 
الرمل.كسان مثل سرابا فمارت الخيال وهلعت 

فيهاماكمحن الكفر، بلغوا حتى اٌيراتم اقترفوا الدين نرلأءها وتترمح—، تتتثلر، جهئم نار إن ~ ٢ ""٦ ٢ ١ 
الخرارة،قديد ماء إلا يروي شرابا ولا عنهم، الحر شدة يود ما يدلقون لا الأبد، إل دهورأ 

الخيبة.لأمالهم ءادلأموافقا جزاة بدلك نجارون الممن، النار أهل وصديد 
وكلعس،وأ، جمحودأ والغامدة الموعة بآياتنا وجحدوا الحساب،، يتوقعون لا لكنوا رمم ٣" • " ٢٧

عذابكم.فوق ءال.ابا إلا نزيا.كم فلن النار، عداب، من - الهلغاة اتيا - فدوقوا عليهم، وكتثناْ علمناه قيء 
والأساطاصالفوائد 

القيور.ق من لبمثج الصور؛ ق النفح ومفلاهره١ الشامة يوم أمارات من ١- 
الظالين.جراء وبيان التنديد؛الطغيان، ~ ٢ 

يه.والكذي،ن بالبعث التنديد؛التكن-يب ٣" 

الخواءفله أماء ومي الحسن، الحناء فله أحن فتى الأعهال، تقدير ق عائل الأحرة ق الحناء ~ ٤ 

الئش•

آثارها.>يكو والحناء العث، عقيدة تقريم. ~ ٠ 
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النازعاتسورة 

الرول:مكية.

القاصد:

والخساب.البعث عقيدة تقرير ~ ١ 

الإ؛ءانبآءنافاللأتكة.٢- 

ه.اش رمحول تبيتا لية ت٣"" 

أقأؤتفيآه-يِيي 

ومحا
رقائثعة'ه؟يةولو0 آبتثثه\ ?٠ يونذوا-أم_ة دعهاآؤدلأأج'محب  ٢٥ذ'

جءنماِهممحص0
ظداهمألثاهتا،?ج؟ه

التمسجرت

 ١~ ~U الشوياللأتكه يعشا، الكمار أرولح مع التي ماللأتكة عذليمةت أمام خمسة تعال اف يقيم
محالوةات٠iامن وغثرها والممن، والمحوم اللائكة، من ويانائحات وسهولة، بلطف الؤمتين أرواح تفيض 

عتدمن أمرت اش الدبرة وباللائكت مهئاما، ق غيرها ئنيى اش وباللأتكت والياه، الفضاء ز سبح التر 
أحرىنفخة تتيعها ثم الأول، بالضية الثرية فتمويت، الأرصى، تتزلزل يوم وكحاتبى لتبمس تعال، افّ 

أحياء.نورهم من الوني لعث 
ذلك،من ذليلة وأبصارهم القيور، من حرحت تمد دهم، حائقة النوم ذلك ل الناس قلوب ~ ١ * ٨— 

الوتمقح.

التراب؟نحت، وتدفن نموت، أن بعد الخياة إل أنرج^ قالوا: حيث، باليمثؤ ال،كد؛ون ينكر — ١ ٢ — ١ ١ 
فيها.حير لا الوضع اليعيدة الرجعة نالك، مفقة؟ عظاما محزنا وقد الحياة إل نر■؟ع هل 

الأرض.وجه عل أحياء فجآة مم فإذا واص؛، محيحة هي فإثط بعيده، الرجعة محتثوا لا — ١ ٤ — ١ ٣ 
والأسشاطات،:المواتي 

تحال.ربه بغير م يشأن له نبيذ لا المد بخلاف، نحلوقاته، من يشاء بإ الثه بمم ١" 
اف.بإذن الكون وتدبير اف، أوامر وتنفيذ الأرواح، بض منها: متعددة الملائكة وحياتمء — ٢ 
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النازعاتسورة 

الكافر.محده ما الألآ من محي لا سريعا، ترعا الوت عند مع الومن ريح أن بيان ٣" 
واعظا.با،لوت وكفى با1وت عباده قهر من فسبحانه للموت، الأست١ءطلاد إل الإشارة ّ ٤ 

•للبت إنكارهم ل وسفاهتهم الشرين جهل — ٥ 

طان.صقهللأثآقئيللإيى.آحإك ̂ ؤ
محوظبومح.يمأذتبج.

■الم>ر 

واديي صجحانه ربه كلمه حين ١ا٤إهخ موصى حم أتاك هل محمدآ.ت رسوله تعال افه يشوق — ١ —٩ ١ ٥ 
الطهر؟»طوى* 

تطهرأن ترغب هل له; فقل والتكم، الفساد ق ا-لحد نحاوز قد إيه ممر فرعون إل اذهب لوصى; فقال 
فتخثاه؟ربك طاعة إل وأرشدك الكفر، رجس من مالئ، 

فكث<برصاكه، صدق عل الدالة واليد بالعصا الكمى الخجة لفرعون الققؤأ موسى فأظهر — ٢ ه — ٢ ٠ 
وأتياعه،قومه فجمع ال، الفل عي بوممى الإبان، عن أعرض ثم تعال، افه أمر وخالفإ فرعون، 

ّبمدبالآحرْ وق بالغرق، الدنيا ق هته اف فانتقم الأعل. ربكم أنا قاتلات وكيد بغرور فيهم ينادى 
بالخرق.

افه.عقابح عناق، حمايتي لموعطة العظيم العياب، ذلك، ق إة — ٢ ٦ 
^،!u9L_،*^IUالفوايد 

•فرعون من ئيله عانى مد الهءي مٌّىر رسوله بائ ه محما« ررٌواه افه لية ت١— 
القلوب،.كآليف، العاملة؛ ق واللهلف، القول، ق اللين الدعوة ق افه مهج ٢— 
عليهم•لتصرْ افه حد.ده الن•ى الأجل محن حتى قومه معاناة عل الصم قوإل إرّوره افه دعوة ٣- 

الة؛ءأ.لوسي افه كلام إثبات ~ ٤ 
الربوبية•لادعائه وعذابا الألوهية، لادعائه عيابا فرعونعيابين: إنافهعدب، — ٠ 

يومن•دم واليد، كالما الأيات أعظم فرعون رأى فقد الإبان، يستلزم لا العجزايته وجود ٦- 
بعبادته.الاس فيأمر والألوهية، الربوبية يدعي الشديديثن والوعيد التنديد ٧- 
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الارعام0ّورة 

تؤولإصؤ.قداجهتأنثما.مم وثتع٠ثا.دآي؛اد _ مثا دثمآ'؛©؛'لمج ده 
تيَنى.آثاشتي.نثارآشث ورن أ0؟ تن C ثدوآلاتق ?0؟ج آؤاته(ومحئ 

همرآثة أو؟غ0 ودآن،آقسشآمح ردء ٠^٢ ^ ١٠-من ^أ'؛ةآشمهمآئوئأو'وأك 
^آ.لقآكضثش

■المسءرِ 

أصعبتقديركم ق — العباد أثبما — ^٠٠٢ ١١لهم- مويخآ تابث الكدبين عل تعال افه بمكر "٣٣"  ٢٧
،UJa،aليلها وجعل الأرجاء، معتدلة البناء، عالية جعلها ،إ-حكام: بناها إد4 أشد؟ ال،اء حلى أم إبجادآ، 

الكلأ،فيها وأنبت، ماءها، الأرض باطن من أحمج بعلها، الماء حلق يعد والأرض مضيئا، ومارها 
الزمن.من مدة ولأنعامكم لكم متفعة النعم هده وكل لئلاتتحرك. الجال، فيها وأنت 

حسثذبآهوالها، سواها قتغمر الأمور، من هائلة كل تتضمن الي الكم,ى القيامة جاءتر إذا ف ٤
العباد.لثراها ءأفلهردت< بجهنم، يجيء ليقري، فيتذآكرْ دشئ حم من عمله كل ان الأتعل ينرص 
الدنياالخياة منيع وقدم كفر، حتى فنكم الخد، نجاوز س قاما الفريقين،، بمصثد اف يدؤر — ٤١" ٣٧

هنفوكم، للحساب،، ربه يدي بين القيام حاف، مى وأما مستقؤه، هي الخحيم نار فال الأحرة، نعم عل 
متقنه.هي الخنة فان العاصي، من فيه ترغب، عئا 

ليسوقوعها؟ متى الساعة: قيام وقت، عن ساحرين — الرسول، أثبما — المشركون أللثح ي— ٤ —٦ ٤ ٢ 
كأممالقيامة، ه محاقمى إنذار إلا واجبمك ما وقوعبما، علم مر"؛ع ربم، أل لهم، يدؤرما حش إليك علمها 

مار.من إلاصّاعة الدنيا ؤ يلبتوا ل؛ القيامة يشاهدون يوم 

والأسن؛اطاُت،:الفوائد 

والراه؛ن.الأحكام من بثنه وما حيامم. ق والأسباب، المناع من هثألهم ب،ا عباده عل افه قفل — ١ 
محتلمفةأوثانا' ستغرق الش الحركاُت، عددآمن الأرض دوران لمحور أن الفلكية الدراّاُت، أنم، ٢- 

الكريمالقرأن ل الأرض العلمي الايجاز )ايات سيئا. من سنة  ١٨٠٦أطولها ويبني أيام، عشرة أقصرها يبلغ 
(.٢٣• ٢- ص٧١ وظودالنجاد، سىوو 
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التارعاتمحورة 

وتتمماايرّاكين، ثورات عثر الأرض داخل من ١^^٠ قد الأرصى عل كل أن ثت ٣— 
ك،ايل:رئسين نوعين إل الأرض سطح اتاءتحت خزاتات 
الأرصى،سطح من بعيدة أماق ق يكون عادة الماءالمالح وهدا أوشديداللوحة، ماءمايح خزانات أ— 

مكامنه.ق للقط المصاحب، الماء أمثلته ومن 

الياء.من النارل، المطر ماء من وهوماءمتجمع الملوحة: متوصؤط إل اللوحة قليل ماء خزانات ب~ 
(.٤  ٦٨- ٤ ٠ ١ الصفحات، الجاد، نغازل لاللكور الكريم والقران الأرض اسي: الإءجاذ )أياُت، 

رحم.أمر ونوا أنمهم، ثهوات اثروا الدين الطعام عامة سوء ٤— 
وشهواتما•أهوائها من أنمهم متعوا الن-ين المومتغ، عامة حن — ٥ 
المساعة.بعلم وحده القه اختصن ~ ٦ 
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همسسوئ؟ 

الرول:ْكية.

القاصد:

مال.اف قدرة عل الدالأ الدامض إقامت - ١ 

الشامة.يوم أموال من الترهيب ~ ٢ 
لقريش•؛دعوته M الني اهت،ام سان ٣- 

أقآؤءفيآق_ييتم 

قثثثآلآؤبمهآقسآعدلإ 
•جا»كمي,أه؟ألأ,'ه'ه؟د\ماس ث-ثئ?ه'وماممش لع> 

همحث,.يمإذاثات
مهأ'أج^أ'هتآ آذشره>ؤ^أءلأداستل 

النزول:سب 

هاش رسول أتى الأعمى، مكتوم أم ابن ل ؤءتر<دممحه أنزل: قالت: عنها  ٠٥١رصي عائشة عن 
قواش رسول فجعل الشركن عظماء من رجل ه اف رسول وعند أرشدبي(، افه رسول يا يقول: فجعل 

—تن١١ي التردي )ا-محرحي أنزل. هدا ففي لا، فمال بآّا، تقول بجا أترى ويقول: الأحر عل يبجل عته بمرض 
X^t — X^y/X)الإحسان الأرناووط وصححه حيان ابن واحرجه التردي، من صحح ي الأليام وصححه الضر، كتاب —  ٤٣٢ه/ 

(.٠ ١ ٤ T/ العورك ل الل-عم درايته وصححه الخاكم داحرجه ٢، ؛رممْ'اْ 

التفسير:

الأعمىالمحاي جاءْ حنن قو الني بمتايه بالضعفاء، العناية إل الومتقن تعال اف يرثي ٢— — ١ 

بعضبدعوْ قومتشيعد الرسول وكان أرشيف. اف، رسول يا يقول: إسلامه ئل ه مكتوم أم بن عجراف 
مكتوم.أم ابن عن وأعرض اش.، رسول نمس الإسلام، إل قريش زصام 

فتضهبقواالئ،، أويتعظ الإسلام، ببمرى يتطهر له بإرشادك لعله ~ الرسول أ|أا ~ مابملئك د~ 
ا،لوءذلة؟

 ٥~ ~U هذاينلم لر إذا ّيالحقاك، ثيء وأي له، نتعرض فأنت، بك الإبجان عن غنيا ه نفعد س أما
الكافر؟
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ّردأمس

عظ،.تشغل فأتت اض، وهوتنشى يجدوعزيمة حاءك الذي الأعمى هدا وآما - ١ ٠ ٨- 
ياياتشظ أن اف، عياد من أراد فثن يتدؤر، أن أراد لتي موعظة الأيات هدْ إة حما - ١ -٦ ١ ١ 

محبودنى، تقص كل من مطهرة الخدر، رمعة شريفة صحمر ق مكتوب، وهذا ذلكؤ، ل، حصل القرآن 
ش.ائيعين الأخيار اللائكة من اف رز بأيدي 
منأيقث اف•، بنتم جحوده شدة عل اش رخمة من والطرد باللعن الكافر ان الأتعل دعاء — ٢٢—  ١٧

أمه،يملن من الخريج له اف سهل تم الخلق، أؤلوارآق ذلك بعد ققدره قم، من حلخ، اف؟ حلقه ثيء أي 
إذام اضر، ق بدفنه وأمر بالويت،، عليه حكم الحياة بعد تم والشر، الختل طريتا له بع، رشده بلهمغ بعد ثم 

للعصاب<.وبعثه أحياه شاء 

M.رسوله عل أنزلها اض اطه أوامر يوة ل( فإنه الكافر، هدا لثدتدغ -  ٢٣
الفواتدوالأساطات:

عقليا.الماس موانين j كان تن العفليم وليس عظنا، اف ميزان j مذكان العظم ١- 
دينوأن الناس، ي؛ن الساواة وجوبه ق لأمت4 تعليا لهليفا، عتابا قو محمد لشيه تعال افه عتاب ٢" 

العدل.دين الإسلام 

خاط،،فقد ل،، تعال اش عتاب، أسلوب ذلك عل ئل( وأّاْ، مقام أشرف قووأد4 الخم، مقام بياذ ٣" 
مص،.فتلهلمه فيوله، بالحيياب لايواجهه حتى غامح ثخمى سلوب أق 

أونقصان.زيادة دون عليه، نزل كا له ربه عتاب بى •من ه افه رسول أمانة ~ ٤ 

الإيإن.عل الماس إحار مهمته وليت، والبلح، الإنذار هي هق الرسول مهمة ~ ٥ 

ينجهثتآنيثأف تنير ١^< ١؛^، يمحه دْنيمحهء وا ليه دأمهء لخه يى آلمرء ير ءم .ا 
ئز١^٥٠ اؤأر هره رسها أؤآ عر؟ عثتا ءين أج'وؤمُْ متثبشز؟ شلأ أثوأ منفر؟ وم؟ 

المهر١

rx-n  الماء، س الغزير الطر أنرلظ إئا ويئرناه؟ ذثراه كيف، ٍلعامهم شأن المشز فليتمP
والخيل،والزيتون والأعلأف والأعناب الحبوب الأرصى مذ. ق فأنبتتا شما، الأرصى؛البامت، شققنا 
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مس—ئد؛ 

مدةوأنعامكم أنتم بها تتممعون وحمِاما، يثإرما كريمة وأوراقها، بظلالها ضخمة أشجار ذات وبساتين 

الرْ>،•ْ>،

إحوانهمن المرء 2؛اوب ثوم مك الش القيامة يوم الثديية الصيحة جاءت فإذا —٧٣— ٣٣

غثره.عن يشغله وغخ جما منهم واحد لكل لأة وأبئائه؛ وزوجته وأبؤيه 
سيلقاهيا فرحه من وصحك وجهه، أضاء ئد فريق فرشن: إل العيال يشم اليوم هذا ق - -٢٤ ٣٨

عناليعداء أولئك ابحيم. نار من تتلاه بإ والكابة الدلة وغشيته وجهه اسود ئد وفريق التعتم، من 
والسيئات.ا-لحراثم وارتكبوا والايات، النعم جحدوا الذين هم افه رحمة 

والأساطاُت،:المواتي 

النباتاتأهم الايات ذكرت فقد سبحانه، عاليه تدل عظيمة واية تعال افه من نعمة الإنان ؤلعام — ١ 
وأنعامه:الإنسان من لكل الرئيس الهلعام محقون التي 

النجيلية(،رالحائلة وتسمى الواحدة، الفلقة ذوات من ا-اءيود_، أنولع حمح تشمل ؤ-ثتاه فكلمة أ— 
كالأنمام.الأعشاب الأكلة والحيوانات الإنسان من لكل باكية نباتية ء\ئلة أهم وهي 

العناييات.رتبة هي الهمة المار نباتات من كاملة رتبة إل يثبر يبمثاه ؤ ب— 
منكل علمتها يعتما يدرية نباتية عائلة أكبمر ئاي وهي، اليقولية، العائلة إل إشارة رهماه ؤ ج— 
ءلعامه.ق وأنعامه الإنسان 

انممحيلية.والعائلة الزيتونية، العاظة هما اكباتية العائلات أهم من ء\ص إل يشر نز:ؤثا ؤ د- 

والزينة،الظل، نباتات وبخاصة الباتات، أنولع من الباقية الغالبية تشمل قاه: وثديي ؤ — ٥ 
(.٠٦٨ ص الجار، نغلول، الدممور )مهالامحت، والأحشاب. 

عليه.يدل، القيء أثر وأن الماغ، عل باكتعة الاستدلال ٢— 
عليه.اف نعم ؤ، والتأمل للتظر ودعوته الحياة- مبل ثر تنحلقه: عل اف يتم من ٣— 

القيامة.يوم افول شدة بيان 

والفجورالكفر وعانة ؤإضاءة، له وإشراقا الوجه عل نورأ الوقف ق تظهر والتقوى الإمحان نمرة ~ ٥ 
وعبارآ,الوجه عل وسوادآ ظالمة تظهر 
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النميرصورة 

مكية.ت النزول 

تالسورة فضل 

وإدافالمرأ: القيامة يوم إل ينفلر أن تره ااس أ اف يصول قال عتهما اف لصي صر ابن عن 
Y ؛،أخمد، الإمام )أحرجه ®٠ ه المتأءانثمته إدا وؤ ه وؤإدااكماءآشلتم£، ه ؛لحمسَمحإوش  juJراحرحه، /٦٣

aIالأئاف)الوصححه ( ٥٧٦/ ٤ >ادتدرك النمي ووافقه وصححه الخاكم  JL  ١(.• ٨ ١ برتم ٧ • ٣! انمحيحة

اكاصطد:

القيامة.يوم أهوال بيان ~ ١ 

والرسالة.الوحي تقرير - ٢ 

القيامة.يوم أهوال س وترمهم اكرين دعوة ٣— 

ِبمءمحآؤمح«هم

أتهدرق''وأ'وإداآيثادنيتقأأج'دإداآلعثارعطتش?٠'ه؟وإداآفمم ؤلد١آقدآؤرث 
روجغأهُوإداآلموء>دْ'-يثق٥؟أهأواداآلمحش آلحارشترث اه؟وإدا حتمق آلوي>وش نإدا 
لآاآص(شنت0طاآه^^ دمiئاjشهثإداآلصقزت٥^^1١١٥ى 

■الشسجر 

إقلستعدوا القيامة؛ يوم اوأظيمة اسلوقات عل مملرأ الي بالأهوال العباد تعال اف تعظ ٦" "١ 
ؤإذاصوءها، فقئت الشمس إذا التاليةت عشرة الأرح الأتان ل وذلك الثواب، أو العقاب لنيل الخاب 
بلضتاالتي الحوامل التوق ؤإذا متناثر، ماء إل ومحولت، سمثج الخيال ؤإدا ودعيرصت، تساتحلمثؤ النجوم 
أوكارهامن حرجت محي الإنسان من تتمر التي الرئة الحيوانات ؤإذا تركتآ، محي حملها من العاشر الشهر 

ماؤها,محيهب باكران أومحيت البحار ؤإذا كلها، وحمنئ، وجحورها 

t~U  المدمحونةالريئة البنت وإذا النافق، ْع والتامحق الومن، ْع الومن بأمثالهات محرئش النفوس وإذا ~ ١
لخاطرهاجبر ذللثح ول ~ أهاللث،؟ يدمحنك حتى محعلتها التي الحريمة ما سئد-ثجت الحياة قيد عل وهي 
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التكويرسوئ؟ 

مكاب،من محولته الهاء ؤإذا لتقرأ، فتحت العيال أعهال صحف ؤإدا ~، دفنها لليي وتقرع لها ؤإماف 
قدمتما نقص كل علمش الأهوال مدم ونمت إذا أملها، من فرت ا-إث وإذا أويدمتر، الخحيم نار وإذا 
شؤ.أو حم من 

والأسشاطات:الفوائد 

حيث،المحيط ومط صنيمرتفعات تتركز الصدؤع من هاتلمة ثبك،ن والبحار ا1حيهلات قيعان ل إن ~ ١ 
النيرانمن كتل كأما فتظهر مقوية درحة ألف إل تصل عالية حرارة درحات ق البازلتية اللأفا منها يندفع 
تبخرأن تهلح تشدتبا عل ولاالخرارة حذوتبا يهلفئ أن تهلح لايالماء إل حيث، الماء، سبح محت، الهاتلمة 

يامحلنق محي■ث، لما نتيجة لتكؤينها لخقلة أول منذ الأرصى لانفجرت الصدؤع هده ولولا لكثرته. الماء 
ملةالحار، علوم بال، ي الكريم: القرآن ق العلص الإعجاز )•،لاح ماتلمة. وكيمياتية نووية تفاعلأت من الأرصص 

(.٢٧اسدالإعجازاسي:

بابالخاري، )ص<حح القيامة؛،. يوم مكوران والقمر ءالشمى ^ ١٥ه ارّم، عن مريرة أبيا ًر، ~ ٢ 
(.٠٣٢ ٠ برقم دالقم■" الشمس صفة باب الخلق، بدء 

القيامة.ومع بداية صد سةاممحاو.محث، ٣" 

بالأجساد.الأرواح تقترن ك،ا يعمله ان إنكل يقترن ~ ٤ 
ا-فة.إل اضر بما إذ المالح، والعمل الإيان ز الترف ٠- 

ازر.إل الممير بما إذ والعاصي، الشرك من الترمب - ٦ 

ثّولُوأ'آلإارآئثر،ُو؟وآنخ،إداأنم لا هؤ 
دءاْالأنيآينَئنماوأذىمكعندذىآلمةد،ءا?هرّميمو؟وماصاجمؤ

رب،يثاءآظ لمنثاءتؤ؛إآد<ث—ثذيمأو؟وتادثآءوثإلأق 
الشثرت

والقمر،الثمي ْع فلكها ز نحري والتي النهار، j نحتفي التي بالتجوم موثدآ ما -٢٢- ١ ٠ 
جثريلسليغ حما القرآن هدا إل صوءْ. بزغ إذا وبالصح أوأدبر، أمل، إذا وبالليل غروبما، وقت وتستتر 

علومؤتمن عليها، أمر الش الملائكة ئهليعه تعال، افه صد عالية منزلة وذو عفليمة، ض؛ ًاح_ه ؛ ٥٤١١
بمجون.محمده وما عنون، لا الوحي 
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التكؤيرسورة 

الوحيذبلتغ هويخل وما الواصح، الم،اء أفق المحوق حمجيل محقي٠ رأى ص وقسا ٢- -٥ ٢٣
تعال.اش كلام ولكنه افص، رحمة من مطرود ملمحون شيطان محمول القرآن وليس عنكم، يكتمه فلا 

القهمن موعظة إلا القرآن هدا ما الييان؟ هذا بعد يالقرآن تكدسكم ق الكوته تؤلريق فأي "٩٢"  ٢٦
تثاوونوما الخؤ، اساع طريق عل يستقيم أن أراد لتي وذلك والخاى، الإنس من " ا،لكلفون أقبما " لتكم 

ذلك.العاين رب اس يثاء إلاأن الاستقامة " العباد نجا أ- 

والأ>سياطاتتالفوائد 

تفسيأمحد.وا ول؛ السينية، الأشعة من وابلا تصدر العادية النجوم يعقى أن الفلك عياء اكتشف — ١ 
جاذبيةومحالأت للعادة، حارمة كثافات ذات مرئية غير ّإؤية أحرام تأثير نحت، وقوعها إلا علميا 
ثمينوقد ذاتبما، من السينية الأشعة إصدار مقدورها ق ليس العادية الجوم لأن وذلك الشدة؛ عالية 
وقدمميت~ الكثس الخثس الأبلغ التعبير " ( 13l؛jck Holes)الود الثقوب باسم الخفية النجوم تلك< 

المائةصور محتلفج من جاذبيتها نهلاق ق يدحل أو به ممر ما كل ابتلاع عل الفائقة لقدرما يالثقوب؛ 
تمامامعتمة لأما بالواد ووصمت، المختلفة، السماوية والأجرام والغارات الكوي الغبار مثل من والهياقة 

حياةق الشبخوحة السودمرحلة الثقوب اعتبرت وقد جاذبيتها، محال من الإفلات عل الضوء ^رة لعدم 
توصحصورة ويمملر: (. rr-Y-Y؛١ اتجار، زظول سكور الم؛م القران ق الماء اسي: الإصجاز )اياُت، اكجوم. 

الملحق.ل ك،ا الأسود، الثمي، 

قوةولطها ماء، البأجرام علث، التي القوى من عدد عف التعرف، من المكتسبة العلوم تمتكثت، ٢- 
والنجوموأمارها، الكواكيج من ونحمعاما الأقل، عف الدنيا الماء أجرام بمختلف تمسك، وهي اباذبية، 

ابر،زغلول سوكتور الكريم القرآن ي الماء اسلمي: الإصجاز )آيات وتوابعها. 

الملحق.ل كيا الفجر، ويحول الليل انتهاء صورة يتظرت ٣" 

أنفاسهوأق حقيقيا، نتفا تتنمى كبيِة هوإلارئة ما أوالصح النهار أئ وهي علمية حقيقة ثبوت " ٤ 
مارآ،الهناقة منويان لأرتفاع نفلرأ وهبوطا؛ صعودآ دائمة بصورة الهواء جزيئات حركة إلا هي ما 

١(.واوة،صآ' القرآن ق أسي للإصجاز الثامن للمؤتمر مقدم المح،بمءث مص حقمت أنات ي اسي )الإمجاز ليلا• واتخماصها 

•الكرم الطاعة، الكاتة، علو القوة، الأمانة، ^١١٢^^ ١١جميل صفات ييان ~ ٠ 
المشركون.يه امحهمه مما الرسول يراءة ~ ٦ 

٠علميها افٌ حلقه التي هيئته عل ببريل قق الله رسول روية ~ ٧ 
يريد•ما إلا تعاق افه ملك ل يقع فلا العبد، لمشيثة سامة اف مشثة أن بيان - ٨ 
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الانفطارمحورة 

الرول;ْكة.

التكؤير.محورة خضل ق ذكره مدم ت السورة فضل 

القاصد:

القيامة.يوم أموال بيان ~ ١ 

سثاالكفرهوإنكاريومالحاب.٢" 

•٠  ٠٠٠ص؛• ابقييمحاو؛تي يم 

هسنت هظذاُث ^١^١^١'ءق أوؤؤث ١^^٥٧^١ الث1آث ؤلد١ 
3ثولكآلإمىماءث،قموهأتحكيمأجأ'الى-ثككمو>ك ومثئ^'ثأه ما مس ءلتن< 

هممثم١ثملونأو٢ 
الضر:

العبأدليومن القيامة، يوم ءءالوئاته من ومحيفة عجيبة يمشاهد قدرته عتلمة تعال اف يؤكد ه~ ~١ 
محمضهاادأحارينخ ؤإذا انطت،، حمالجوم ؤإذا امحتمش، ال،اء إذا والعقاب: للثواب الخاب وثوم بالمعاد 

حير،من عملته الذي نقص كل علمتج حسد أحياء، هتها الموتى فخمج أثيرت، الشور وإذا بعضى، عل 
موتما.بعد ؟٦١ يعمل أوثق ثوابه، يلحقها عمل من أحرئه وما 

أمنه؟وحالمث، عصيته، حش الكريم حدعك؛ربلث، ثيء أي البعث،: منكر عل تعال افه ينكر ٨" "٦ 
شاءهاحلقالث،.هيثة أي ل أعضائه، ي؛ن ومحناثيه بتقؤيمه حتآ حلقك فجعل العدم، من أوحدك الذي 
الخسماب،بيوم ثكدبون أنتم ل حق، عل لتم فأنتم ؛الشيه؛لان، — المخدوعون أبأا ~ ادتي"ءوا ~ ١ ٢ ■ "٩ 
يملممونفهم أمالكم، أهناءيكتبون شرفاء ومم ويكبوما، أعالكم مءمون اللاثكة من حفظة علميكم وإل 
والعلن.الز ز تفعلون ما كل 
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الانفطارصورة 

الفرائدوالأستساءلأت:

١قيام عند الكون نظام تغير بيان — ١  البحار.وتفجير هاء، الئثمق ذلك، ومن عة،  ١١
•العدم من حلق4 ق العيد عل اه، لعم والتنكر الغرور دم ٢~ 
شرآ.أو حيرأ عمله يجلون ملائكة، يلازمه ان إنكل ٣— 

والماد.الشر عوامل من عامل أكبر فائه وا-لحراء، باليعث، اككذيث، من اكأءادير — ٤ 

مئ،قأنبواسطة القيامة، يوم بمقتماها وا-يامحب، وسيقها ضها الأتمالى كتابة عقيدة تقرير ه~ 
(.٣٧٤/ أ التفاسير )أسر مكلفح. إنسان كل عل كريمين 

و؟وتاملإاثلأبمازنهايرمآلي؛ن زآلارات إؤ 
وألآتربج-شمنيصد،سى ثس أؤآبجملُثتلك ماث؛آمحنذ مايمآلإتي'وأ'يمحأدرش \ونذإن( 

الممثرت

حما.ابنة نعتم لفي اقّ بطاعة العاملين الومتين إى —  ١٣

فحترقونيدحلوما قطعا، ابحيم نار لفي والكمر، بالكفر دوا أف الدين الجرمين وإ0 - ١ -٦ ١ ٤ 
أبدأ.فيها ويمكثون ا-لحايؤ، يوم بلهييها 
يومأهوال ما أءلملثإ ما ثم الحاب؟ يوم شدائد  ١٠— الإنسان اثبما — أعلمك وما — ١٩—١٧

وحلم•تعال، فّ كثه والأمر قيء، بأي غيره يتبع أن أحد يستهني لا والجراء الحاي، يوم ا-داد_،؟ 
والأستاطايتذ:الفوائد 

جحيم•فهول، كافر وفاجر نعيم، فهوj صاد3، بار بين ما مم إذ الوهم،، أهل ز افه غكم بيان - ١ 
العيال.وحسابإ الأعٍإل، نشر من فيه لما الوين يوم تعفليم وجوُب، ~ ٢ 

والجزاء•الخابر يوم بثيء أوينفعه شنئا لأحد أحد يمالك، فلا فردية، والسعة المسزوليه "١- 
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سورة

الرول:ئكية.

القاصين

الوءياوسمفيسم.١- 

الكافرين.ومصثر مصير الفروق؛؛ن بيان ٢" 

أئثاؤمح،آهيبمي 

٥^١٤^١^^^ؤ^' ظن 
^شصمح0ثتاعثجلأ
^أبج؛؛وف.سلإمش

أكىمممميرن.أه
الترول!ّبب 

اففأنزل كيلا اكاس أخبث من كانوا الدية قو الضي هدم لما هال: عنها؛ اممه رصي عاس ابن عن 
الكيلق التوقي باب النجاران، — السنن ي ماجه ابن )أحرجه ذلك. بعد الكيل فأحسنوا ه سبحانه; 

ابنوأحرجه (، ١ ٩ U/ ماجه ابن )صحيح الأياي وحسنه (، y١٨١/ الرجاجة اليوصري)مصباح وحسنه  ٢٢٢٣٣٠^~ والورن 
ووافقهمحرجاه ول؛ صحح حديث الخاكمت قال ( ٢٣٣/ ق)ايتدرك والخاكم (. ٤٨٩٨برقم  U٢٠٨/رالإحان صحيحه ز حيان 

(.٢٢٨ص القول باب الموطئ، وكدا)الخافظ (، ٦٩٦—A٦٩٠/اياري حجر)نح ابن الخافظ إسعاده وصحح • الذمي 

الضر:

يخونالذين والهلاك بالعقاب، ويتوعد والكيل، الوزن حق ق الخيانة من تعادالناس الله محدد مآ~ ~١ 

أوللماس، كالوا ؤإذا ناقص، غم تاما حمهم أخذوا الناس ص أووزمم كيلهم أخذوا إذا الناس، حمح، 
حابمن حمهم عل زيادْ هم لأنفوالوزن الكيل يزيدون أو الناس، حؤ ينقمون فإعبمم لهم، وزنوا 

الناس.

تحرجهماف أن الظمفون هذلاع يعلم ألا عليهم: منكرآ والحساب البعث منكري تعال اف يد.م ٦- -٤ 
للحاب.الخلائق رب أمام الماد يقوم يوم بآمواله؟ عظم الذي القيامة يوم أحياء القبور من 
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سورة

محبما إة يل حانتهم، عل تجاسوا ق وأمم البعث، وقؤع عدم من يعتقدون كا الأمر ٧-^-يس 
مكتوبهوكتاب سجين؟ ما أعلمك وما ينغم، لا الفل الأرض دركات ضيق ق الجرمين كياتر من 

هؤلاء.اقترفه ما حيع فيه مجت 

 ١ ٠ U~ إلاالتكذيب هذا ز يتتكى وما والعقاب، بالهلاك الخاب، ؛يوم ا،لكذبين تعال افه بجدد ~ ١
إماةال،ت القرآن آيات عليه قرئت، إذا ابرايم، ق الوقؤع ق مبالغ العباد، وحى افه، حى عل معتد كل 

منيرذتحون كانوا ما قلوبمم عل عض ولكن يزعمون، ك،ا الأمر ليس السابقغ(، كدب من أماصيص 
النارسيدحلون إمم ثم ه القيامة يوم تعال افه رحمة من قطعا ممنوعون الكديين هؤلاء إن حما الخطايا، 
يه>تصدقون لا كنتم الذي العذاب هدا بالعدابت الوّكلة اللائكة توبخهم م لهيبها، يدوقون 

والاسساطات:الفوائد 

الوزن.ق العدل، أهمية " ١ 

بعضهم.مع الماص يه يتمحامل عمل كل أوو أوالوزن، الكيل و الطفيف تحريم ٢- 
البعث.بيوم تقدب لتق والهلاك الؤيل ٣" 

الحق،٠قيول عن القلوب نحجب والخطايا الذنوب — ٤ 

باق.والعياذ الشماوة أهل منها ويمرم الأبرار، اُبتة لأهل القيامة يوم جفك افه رزية تقرير ~ ٥ 
والخزاء.البعث عقيدة تقرير ٦— 

نجؤبثن مثوف و؟ آقييِ دثرء ثمههءِ ف< أوآيد ^هاظثيذ 
بمادقميث< يمح، وؤ< .lL^ وختنهء ئحتح،نج 

.ه^^ ٤٠١٢
التفرا

،؟^٠٧ء مي وأي ياءالسابحة، الق عالية مرتبة ق افه بهناعق العامالان الومين كتاب إن حمآ — ٢ ١ — ١ ٨ 
منالقربون وبمقتله بمخرم الصالخة، الأع،او فيه مشتة فهوكتاب الواقية؟ المكانة هذه ما - الرسول، بجا أ- 

سماء.كل ملائكة 

عفمقيم، ونعيم كريم مقام ؤ، فإيم الخق، ق لهم أعد بيا الأبرار هولاع تعال افه يبمر —٨٢— ٢٢
بالنعيم،والفرحة البهاء وجوههم ف؛، ترى تعال، اف رؤية وأعلام العيم، أنولع إل يتثلرون المزيتة الأصئْ 
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الطْفنسورة 

الكريمالعال المقام ذلك وق رائحته. هتها تفهمح يمك غطاؤها محتوم ملية خمر من ا-بمةت خدم يميهم 
منبالقربين خاصة نيم(، رتاسمها عين من يايك المطثم الشراب وهذا ليله، ايقون؛ المتابق ين

العالية.الدرجات أصحاب 

والأسشاطات:الفوائد 

والإحلاص.والصدق الطاعة أهل وهم للأبرار، افه أعئ. ما تقريئ ١- 
والحاب.واُبمزاء العث، تآكيدحقيقة ٢— 

العمل؟وصالح الآحرة، عل يكون أن يبني، التناقص ٣" 
الحنة.ق مقامهم وبيان الأبرار، عل الثناء ~ ٤ 

انثلمثرأو؟ثإدا غ؛جتر ءامزأمأمأ ؤإةآللخ<لمموأ 
حنغظ؛نأو؟لثآفيا'و؟وثآألبجوأخه' ^٤ ٠١٠رأوهم ُأ©؟ولدا ٠^٠-؛؛-< إق 

بمزوضارون0يم
اكفر1

oj  ؤيضحكونالمؤمنين من سخرون الدنيا ق كانوا والمماق الكفر جرائم اقترفوا الدين
باتمحقافهممثلد.ذين عادوا أهلهم إل عادوا ؤإذا السخرية، بحركات إليهم أشاروا بمم منوا ؤإذا متهم، 

علليحكموا المجرمين تعال اف أرسل وما الحي، ايع عن بالضلال رموئم المومنئن رأوا ؤإذا بالومت؛ن، 
الدنيا.ق متهم صحكوا ما حزاء الكئار، من المؤمنون يضحك ا-بمزاء فيوم أع،الهم، ويتابعوا المؤمنين 
منبه اطه أكرمهم ما إل يتفلرون الفاحرة والفرش الأمء عل •محلون المؤمنون هؤلاء —٦٣— ٣٠
نعم.الخراتم؟ من يرتكبون كانوا بإ ااعن.اب •مذا التكفار جوزي هل الكريم، والمقام العيم 

والأستياحياتح:الفوائد 

والمجرمين.يالإجرام اكنديد — ١ 

صوفالدنيا ق المؤمنين من يضحكون الدين فالمجرمون العمل، حض من الحناء أف تقرير ٢" 
الأحرة.ق المنمون ضنهم يضحك 

عنه.عئجثون الدين للكافرين حلافا ريم، إل القيامة يوم المؤمنون يتفلر ٣" 
لأعدائه.اضلأوبئه،ولىصسال إكرام بيان ٤- 

-٧٤٩



الانشقاقسورة 

الرول:مكية.

التكوير.محورة فضل ل ذكره ثمدم ت السورة فضل 

القاصد:

الشامة.يوم أموال بيان ~ ١ 

ممال.اف قدرة عظمة عل تدل اكي الرامين إقامة - ٢ 

الكريم.القرآن ممظيم وجوب ٣— 

*؛؛pI(آتييأق إنسي 

يخه>محدءهموئإكتغJككدثا 
دزأقويامسوش ودآءمح_محءاو؟ وئؤتت ^ءسرهاه؟ؤكس جسابا بماسب 

•المسبر 

العظيمة،الحلويات حدْ العباد ليعم له؛ والأرض الماء طاعة ق قدرته عظمة تعال اطه — ٠ — ١ 

الأرضوإذا تهلع، أن لها وحؤ ريا، أمر وأطاعت ميعت، الهاء إذا والحساب: القيامة ليوم فتعد.وا 
وقعتفإذا مملح، أن لها وحؤ ريا، أمت وأطاعت، عنهم، ونحلت، الموتى من فيها ما وأحرجت، بسطت،، 

أوشئ.حم من قدم ما الإنسان رأى الأمور هذه 
ثرآ.أم حترأكان به، اف عملاتلقى نممل إيلث، ان الإناتها يا — ٦ 

يعديتصرف، محم سهلا، حسابا محاسب، ، فسوفبيمينه أعهاله صحيفة أعهلي الذي المؤمن فأما " ٩٠٧
فرحا.الحنة ز اهاك إل الحساب هدا 

بالهلاكينادي ، فوفطهره، وراء من بشياله أع،اله صحيفة أععلي الذي باق الكدب وأما — ١ ٥ — ١ ٠ 
يعث،لا أثه يعتقد وكان بمعاصيه، فرحا الدنيا ق أهله ق كان إنه الموقدة، جهنم نار ويدخل ه، نقعل 

علميها.شا اف كان الي أماله كل عف ومحاشن، ّيّث، بق ولابمام،، 
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الانشقاقسورة 

والأ>ساطاتالفوائد 

الكون.انقلاب ل مقدماته سيان والخراء الٍعثه عقيدة م1و ١" 

•بالاعبمدام القيامة يوم يأمرْ هوالدي الكون يأمر الذي اف ٢~ 
اف.يلش حش ومعاناة مكابدة ق العمر رحلة هتخ الإنان ٣" 
فيه.نقاش لا يرِأ يحابا الومن بماتب ٤— 
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الانشقاقسورة 

عن'آمثق.ألركءاي وس.'وآثمرإداوما لأأممآهؤا.وأم< ءؤ 
مممح?©؟صصة..:لسوأ 

هممحعنم.هألصدنمكلم ثثايبيوألأآفتيءامحأوعملوأ قثتثم سانؤعوى. 
التمسيرت

وماوما؛الليل ~، الشمس غروب عند تثلهر التي الحمرة وهو ~ يالشفق مدؤدأ ها — ١ —٩ ١ ٦ 
الدنيال طور بعد طودأ حما ~ الماد اتبما — لتلاهن بدرآ، ومحار استدار إذا والقمر الحلي، من يه فض 

والآ"حرْ•

وإذابالمث،؟ ولا ياممه يصدقون لا لهم فإ لهم؛ موبخا باق اققدبار^ عل تعال افه كر مب •
عنجاء ْا تكذيب سجيتهم من باق جحدوا الذين ولكي حضوعاش؟ يجدون لا القرآن قراءة سمعوا 

بجا~ الرسول أبما -  ٣٥٢١٥الإسلام، وعداوة الكفر من صدورهم ق يصمرون بإ أعلم واف تعال، اف 
نواهيه،واجتاب افه، أوامر بفعل صالحا وعمل وآمن، منهم تاب مى لكن ا،لو-؛ع، العذاب من سيلقونه 

دائاكاملا.اف من ثوابا لهم فاة 
والأستتياءلات،تالفوائد 

قدرته.بياع إل ليلفتتا الكون؛ ق يأسياء اش م يق— ١ 
عقهمآكنء١نلأثصدونؤإذاهمئ ؤ ت وهي الأية هده تلاوة عند الجود مشروعية ٢— 
بالقرآن-بمأثرون فلا اف• وكلام اف، عل متكبدون الكافرون ٣— 

للارمحىاُبمومح، الغلاف، عل الشمس أسعة تمهل عندما ت الشفق ظاهرة ضر عن العبياء يقول — ٤ 

إلحلاله من الضوء يتحلل زجاجي منثور وكاثه الغلاف، هدا ق المغيرة الثلج يلورايت، محرق، فإقبما 
السبعة.الموش العليق، ألوان 

(http://\v\vw.k.iheel7.com/ar/ind،\>،^hp/2010-0

منمتياينةث وأحوالأ متعددة، أطوارأ سركبون الناس أن مستقبئ إحيار ( ١ —٩  ١٦)الآيارّت، ق — ٠
والثور.البعث، إل الويت،، إل الرؤح، نقح إل المضغة، إل العلقة، إل الهلفة 

التكذيبوالتقبل والحاصر الماصي ق كفروا الذين سجية أف متقلأ إخار ( ٢٢)الأية ل ٦— 
الحق.ومحالفة 
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ّور0الموج

مكية.ت النزول 

اكاصد:

الإيان.عل الثبات مجة بجان - ١ 

الطواغيت.من الانتقام ق تعال اف قدرة عظمت — ٢ 

أةتأؤفيأأمحيينم 

قلمم4^هودهأمدك
لأشتومزأ أف ثءوأن؛تلمللأ ثآود لألثومحثن سون -وما ودم ٢٥قول١^٥"^من؛؛؛t؛ 

قوأآفيث محروشإءقه؟لث يملاَؤو، يأك وآلأ؛بجا ممشآلثتو؛ت ثم• ١قى لليدو؟ مأمح 
^^^«دٍش،ملجملأ^مئببجآولإظابآدسوره

•الشم^ 

سحانه،رحمتم من بملردهم - الجوية البعثة قبل اليمن ق - الأخدود أصحاب تعال يلسافه ١"٧" 
حولقعود وهمم باش، الؤُسين كحريق ا،لوقدة؛ النيران فيه كبثرأوأصرموا الأرصسشما ز حفروا الذين 
أممإذ ت أمام يأريعة اللعن هدا •سبحانه ؤيومكد ونحرمهم، الومتvن تعديب، يشاهدون وهم النار، 

شاهدبكل وأمم فيه، محمعهم أن الخلق اف وعد الذي القيامة وبيوم ومنازلها، الجوم صاحبة ؛الهاء 
عليه.مشهود أو مشاهد وبكل أحد، عل يشهد أو يرى 

زالعزيز باق تصديقهم سج، إلا فعالو0؛ لدب ١^٣^، من الجرمون هؤلاء انتقم وما — ٩ ٨— 
كلعف بحانه وهو السح، والأدصحن السع موات الملك له الذي حال، كل عل الحموي انتقامه، 

مطاغ.الأشياء من ثيء 
•١٢:بمرقهم جهئم باد سبمدبم اش فإة تحال، اف إل يتوبوا م ئم الإي،ان، أهل، ءئ'بوا الذين، إف ~ ١ ٠ 

والأستساءلات:الفوائد 

اللحق.ق كيا الأخدود، أصحاب موقع محيل ينظر؛ ١" 
سبحانه.وقدرته ل؛داءه إل أنظارنا ليلمته خلقه؛ عجاتسط يعص اض يقم — ٢ 

والخزاء.البعث عقيدة تقرير ٣" 
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الديج—درة 

•اكالخين، والومتتن الكافرين جراء ذكر ق والترغيب الترهيب — ٤ 

ييةا'ع'ءلأممآمحبثأو'مالتا وأومآءريطأوأ'ذوالإفي 

■المسذر 

العذبة.الأمار ونمورها أشجارها نحت من نحرى جنات لهم اش بطاعة عملوا الدين ا،لومت؛ن إن — ١ ١ 
العظيم.هوالفلاح اكدر العال المقام ذلك 

علالمذاب يبل.ئ هو سبحانه إد4 حما. لشد.يل. أعدائه من — الرسول أئيا — ربك انتقام إن — ١ —٦ ١ ٢ 
لمائهالغمود بحانه وهو قْلعا، ويعيده الخلي، ويدئ الأحرة، ق عليهم ويعيل.ْ الدنيا، ق الكمار 

الخلوقات،أعفلم هو الذي الكريم العرش صاح—٠ وهو له، الحين لأوليائه الأصث، الودود التائ؛ان، 
يريد.ما لكل دانا فعال 

فرعونودءوممت اف رمل لحرب مثأت التي الخمؤع حثي ~ الرسول ابما — أتاك هل —٢٢—  ١٧
جحدواالدين ولكي حثرهم، أنالا ئد نعم صالحا؟ 'كد.؛وا الذين ثمود وميلمة موسى، كذبوا الذين وقومه 

منلايفلتون مكرهم وعل عليهم مشع تعال وافه سمهم. من تكذيج، من أشت. للث، تكذيبهم ز رساكك 
نقص،كل من تصوف وهو شريف، كريم قرأن هو بل تقد.؛ون، كا وسحر بشعر اكرآن وليس عذابه، 
ال«حموءل.اللؤح ق مقت 

والاصتساطات،:الهوائي 

والخراء.والحاب اليعثه تقرير ١— 

أعدائهم.من يلاقونه ما أمام لجم وتسلية للمنتن، عبرة ١لاصان نمص ق — ٢ 
افهانتقام خإف أعدائه، من وعلا جل الرب، وعواب لأنتقام ووصف، تقيئ مإحثار ( ١٣الأية)ق - ١٠

عفليمسن،يل..فم وعذابه أعدائه صن 
:*مل،•دلا يمهل لكنه الكافرين، من الأنتمار عل قادر اطه ٤- 

لطاته.سوتحت قمته ق وأمم بعباده تعال اطه إحامحلة بيان ٥— 

-٧٥٤-



<ورةالروج

•الش؛اطين تقربه ولا تمسه فلا الحفوظ، اللوٍح ق ءندْ أودعه قد اف وأن الكريم، القران عظمة — ٦ 
الماصيق كان سواء يريده لما مثال فإثه الطلمة، الإرادة جك فه )؛ ١٠مشئ إخيار ( ١٦)الأية ز ٧— 

٠يريده ميء عليه لايمتغ المستقيل، أو الخاصر أو 
نلهم،س كدأب متواصل، تكديب ي كفروا الدين بأة نشئ مامحاد ٢( • - ١ )٩ الأيتتن ي - ٨ 
ثيء.أعإيم ومن منهم علميه لاعض وقدرة، علمأ :بمم أحاط ما افه وأل 
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الطارقسورة 

الرول:ْكية.

القاصد:

البعث.إمكان ق تعال اش قدرة عقلمة بيان — ١ 

تعال.اف قورة بيان عل امني؛ن إيامة ٢- 

الكريم.الوحي؛القرآن صدق تمرير ٣" 

محيليثي فغ 
ِ,إي 

^تلآقثآبموه'ىالأ.
ىئوآوفيوأ'إممممتون

الشر.

منحافظ وعليها إلا نص من ما أنه الدنيا، ق أمالهم عن الغفلة من عباده تعال اض محير - ٤ - ١ 
العظيمة،موات( م؛الأقإذ ذلليسحاته؛قتم.؛ن، وأكد عليها، للحساب، ويكتبها الأمال، محمي الملائكة 

البشر.حقيقتها يدرك لا الش الماء رحاب ل المضيثة ليلا، ئطرق ال؛ي دبايجوم 
الرحم،ز يقذف ثى من حلل منها؟ حيق التي المائة ما اثكدب؛البعث،: الإنسان فليتأمل — ١ • — ه 
بعدحثا الإنسان يرد أن عل قادر صبحانه إثه للمرأت. المدر وأضلاع للرحل، الفقري العمود من تمج 
ولاأحل-مننقه، عن تبما يد.ذع قوة من للإنسان قعا عئفونه، وما النامحى ض،ائر نحتبمر يوم كائن وذللث-( موته، 
١يعينه الخلمق 

مداالقرآنإف النثات(؟ منها فيخمج تتثمق، ال؛ني وبالأرضى التكئر، المْلر ذات( ئسعأبالعاء — ١ —٤ ١ ١ 
القول،.لههمآمن ولا لعبا وليس والباطل، الخؤ يفرق؛؛ن اقول( 

يدمرهم،أعفلم كيدآ تم يكيد وافه الكايل-، يدبرون وبرسالتلث( باطه الكدب؛ن هؤلاء إى —  ١٧—ه١ 
العذباب.يأتيهم حتى قليلا وأدظنهم عليهم قاصر 

■٧٥ -



الهلارقصورة 

والأسن^طاتتالفواياد 

الكونية.الآيات هذه عظمة عل ليثنا والنجم؛ يايإء اش يمم ١— 
اتادة.تلك ومصدرتكؤين ان، الإنتكؤين مائة بيان ٢— 

الدحق.ق كإ الم،اء، ر"أع توصح صولة ؤينظرت ٣" 
صورمحلف من إليه الأرض من »وي ئ كثثرآ أة الغازي الغلاف دراسة ق ١لفااالثا علوم أثدت — ٤ 
للأرضالغازي الغلاف عل يمط ئ ممرأ فإن كيلك إليها. راجا الأرض إل ءاتية يرتد والطاقة، ال1دة 
زغلولحللا-محور الكريم القرآن ي الماء العلمي؛ )آيات عتها. راحا يرتد و١لaلاةة المائة صور نخلفه من 

•"[)(.A-YUالمجار، 

أوالعملاقة الصا.وع من الهاثلة الشكة س0 لأة صلع؛ ذايت، يآما الأرض تعال اش وصم، ٠— 
١٠٠يين يتراؤح يعمق للأرصى الصخري الغلاف تمرق التي الخسيفة الأودية  عشراتوتمتد كيلا،  ١٦٠
وكآمايبعض بعضها يتمل الانحاهات كل ق كاملة رحاؤلة بالأرض كحييل. الكيلومراُته من الألأف 

يزالانولا للأرض، والغازي الامحٍ، الغلأفين من كل "محمج العملاقة المدؤع هذه فعثر واحد. صلع 
القاراُت،فتكونت، للأرهمر الأول الصخري الغلاف ألولح نحركت، لها اللازم النشاط وعبر يتجددان. 

اليابسةوتيادلثا القاراُته، وتزحزحت، الحيطاتر، قيعان ونحددُتإ البركانية، وا-لحزر الخبلية، والسلاسل 

يالعلمي )١لإءجاذ الأرصى. داحل ؤ، الحبيسة الأرضية الحرارة من قدرآ لتخمج البداين وثارت والحيْنات 
(.٢٠٥—٢٠٤صن ا،كاوعت العزير عيد بن اش عبد I والسة القرآن 

قستتيم.ترا>ت، بمعة أو ماليم.؛رارت، بضعة يتعدى لا .آ ؛عالثلاثة; أبعادا الأرضر صدؤع ق إل ٦— 
عثراتمن متؤياتها عبر الأرضية الحركامحث، كد التي اليابسة صدؤع اآق و؛عالالتيامت،، عن التربة انمدلع 

الحيْناتقيعان ق أساسا تتتشر الش العملاقة الصرؤع ق ثالئا وبعدا الأمتار، مئات إل السنتيمترات 
صلعتوضح صورة ويتفلرت (■  ١٧٢-١  ٦٧ص الجار، ^j، سكضر الكريم القرآن و الأرض العلمي، الأعجاز )أيان 

الملحق.كال الأرض، 

اف.صد من منزل حق الخرأن بأي الحكم ٧— 
 ~A عليهم.مط،لح وموبحانه تدبثر.هم، يدُر دالئه الكائد، يل.برون الكافرون
يكيل.ونوالدين وللقرآن، قو لالرسٌل، الكدبين عامه أق تقبلمآ مإجمار (  ١٧— ١٠)الأيات ي ٩— 

والهلاك.والنحال، العذاب بروز ويد 

٧٥٧



الأملسوية 

مكية((.البمابيريشهدلكوثها من عليه اشتميغ راوما عاثورت ابن وقال الخمهور. قول ؤ مكية I النزول 
(.٢٧٢/ ١٢واكور )التحرير 

اكاصل:

تعال.فه والربوبية العبودية مريرتوحيد 

الوحي•الضقوعلئلش تمحت ٢" 
ذالفرو2ين.والحاب البعث تقرير ٣" 

ومضمونها.الرّل، دعوة وحدة 

ت_يآشآلآنيآرنجي

الشسؤ%ر٠

وصفاتهذاته ق به يليق لا ما كل عن بحاته أن وأمته ويأمره ق، تييه سبحانه اف محاطب "٣" "١ 

ولرحلقها، فأتقن ا،لخالوةادت،، خلق الذي ثيء، فوقه ليس الذي الأعل فهو وأحكامه، وأم،ائه وأفعاله 
تأليفل تحومنتفلم عل مقاديره وأبيع وظيفته، يضيهل ما الخالوق ق ووصغ غرمالتثمة، متفاوته •ها يألت، 

منمالكايت،.فيه وأويع له، قثءر ما كلمقدّر فألهم أحزاتهودقائقه، 
مشياحفزنه الكلأبعد هذا اممه جعل ثم الأرضي، من الأخضر ج، العثأنيت، هوالذي واف — ٥ — ٤ 
يانعا.كان أن بعد السواد، إل يميل يابسا 

ماتنسى فلا ااةء؛ء؛؛، جبريل بمعلتم القران قراءة نلهئلئ بأن قارنا، ~ اف رسول يا ~ نجعلك موفج — ٦ 
متكئللأله يثريه؛ ما يان نمن وعصمته إليه، يوحيه ما حقظ عل بعونه لث اف من وطد ومدا تقرؤه. 
الوحي.هدا بحمظ 
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الأملسورة 

 —٧ sفلاأنزل، ما يعمس اض ينخ فقد اه، تنأن للث، اش ثاء الذي نشى سوف ~ الني أبما ~ واكنك
ماابهر ق وثدحل وأفعالهم، أهوالهم من نحفونه وما العباد، به يجهر ما يعلم قك واش به. يجكم ولا يتل، 

به.يتهلق يعد ل؛ لأنه منه؛ ام ينما الخفي ق ؤيدحل القرآن، من هء الرسول يقروه 
يؤمنمن عل وسرها بالشريعة، للنهوض M الغي ميئة نأي وصيانته، القرآن حئظ تقرير بعد ٨- 

وهيوأسهل، ر أيهي الي بالشريعة للوفاء نمه يوفق هذ واش والاخرة، الدنيا ق خيرها وسر ببا، 
الخاكم،)احرجه أيسرهما. اختار إلا أمرين خز؛؛ن ما ه اش رسول أف ت الحديث، ق ورد م السهلة. الحنيفين 
(.٦٧•،Y/  ٤٢٢•برقم \ض\رخ كتاب التدرك الذمي، وراض وصححه 

مناش يعلمه وما كافة. الناس بموير فيخاطه ذلك،، عل والدوام الرسالة، بسلخ قو نسه اش يأمر ~ ٩ 
تنفحهلا من القوم ق يكون وسوف يعلمه، استأثر أمر عنه و١لإءراصر١ الهدى قيول ق الناسمه أحوال 

ؤيتتفعتمع ي ض أرض أي ى جيل يجلن ولن الكافر، عف وحجه للمزمن، مغ التذكر هدا ففي الدكرى، 
الملويا.وقست ا ألناسس همسي مهإ يالدكرى، 

الوقوفحاب ك ومحسب ريه، جلأف الدي إئه يالدكرى. ويتتم^ الندكثر، من يفيد لمس بنان " ١٠
الومثون.يتفاصل الخوف درجات وق مراتب، عل الخوف وهدا يديه- بان 

الاحرةق ّسشمون الدين الكفرة وهم الشماء، أهل الدعوة، تئتئرمه ما ئدكر عن ويتباعد " ١ ٢ ~ ١ ١ 
قالمفلس بالنار سيصهللون ولكنهم بدنياهم، فرحين هواهم، ق سادرين كانوا إقبمم النار، ق لخلودهم 
الخحيم.ذركات 

ثمةوليص بموت، عداحا مى راحة لا ائه وهى حقائقها، من حقيقة يدكر النار هده هول ويتأكد " ١٣
الاحتراقلأي ؛ ١٢.الإحساس عنه يرل، ل؛ النار -؛ذه اصعلف فمن بما؟ ينتفع بحياة العن.اب، ُن.ا من محلص 

الهلاك.مياخ سلخر لا 

والأستشاطات:الفوائد 

علمإل يالإصافة تعريفه دون ه ؤنغث> إل الإضافة بْلريقة ه وحت وتحريف،  ٠٠عاشور: ابن قال — ١ 
ضمثرإل )رب( إضافة وأما المدبر. الخالق اثه من وصف،)رب( به يشعر لما اش، اسم سح نحوت الخلألة 

(.TV؛T؛/ واكنؤير )التحرير . ٠٠يالتسمح التكليف، عف زائد حظ له يكون وأن الإضافة، حذْ فلمتئريفه قو، الرسول 

يكان سواء منهكا، يجفي وما والخمل، القول من الخهر يعلم اش ياف تقلأ مإُتحاد )٧، الأية ي ٢" 
المستقبل.أو الحاض أو اuصى 

باليكرى.سيتعفل. فائه اش —، ٠٤ثى ؛أف تقبئ م إخار ( ١٠)الأية ق مآس 
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الأيلصرر؛ 

الذيوهووجود ا-يالن، أشرف عل ا>لاكيه ه: ^ij،ست١١^^،، ^ ^١٠ل الرازي قال ٤" 
،إن[ ١٠١]اكاء: ه فم ^عأينآكأو؛إق ت تعال كقوله الذكرى، ئرعت، لأجحه 
الأنمميععل اليعث ومنها مدم، ما منها فوائد، فيه الشرؤل فهذا وعدمه، الخوف عند جاتز القصر 

 ،cالنقد . فعام* الأول، الدعاء فأما الدعوْ، تكرير ل مذا أويكون بالذمك( ١ النفر /T" ١ ٤ ٤.)
الذكرى.عن سممي فانه رثه تفشى لا الذي الأشقى يأة متقلأ إخار ١( الأية)١ ز - ٥ 

دآقوّمحآمحر.ْكر آلحتوء ؤثدأثحسه.روورأترهءظاوأ?ز،يديرون 
محفإؤمومش.'هشآشحف، إفهندا 

التمسثرت

طهزلأئه إليه؛ يطمح بإ الفوز فهو وياحلته، ءلاهرْ وطهر بالذكرمح،، ثى جراء أما ~ ١ ْ ~ ١ ٤ 
تهلهرتإذا الشص وهدم مسه. تزكية ل والخهد الؤءنغ ل، وثل رسوله، عل افه أنزل، ئ وأفاد مه، 

فه،تعظيأ ان ياليا}ذكت يشمل الذ'كر وط؛ رثيا. امم وذكريت، ينفعها، ما عل فأملت، اهتد.دته، وتزكت، 
.وثناء وامتثال، حقؤع هي الش بالصلاة النه إل التقرب وبممحل النفس• النءآثري ور حف يشمل كا 

التناقصعن بعيدون فهم الدنيا، الحياة عل وحرصوا الفوز، بذلك يآبموا م الكفار ولكن -  ١٧- ١ ٦ 
إقعنها. صفحا أصربوا الأحرة بالحياة دثروا وإذا الأبقى، الثانية الحياة إل يتهللعون ولا الفلاح، لت، طق 

بقاء.وأطول، عئاهوحير، أعرصوا هؤلاء 

والبقاءالخير وأي الدنيا، للحياة الكافرين ؤليثار تزثى، نص فلاح بيان ز مد.م الذي ط؛ إى — ١ ٩ — ١ ٨ 
إبراهيمعل ثزلث، الش الكتب، وهي القرآن، عن التقدمة الكتب، ز الثابتة الييغة الواعثل هومن للاحرة، 
فثزى.حلق الذي هلذ افه من واحل أصل إل يرجع حى هذا لأف السلام؛ عليها لموص 

والأساطات،:الفوائد 

افهمحلف.توجيه وفق والعمل دالعاصمح،، الأثام من هوالتطهر الحمح، النجاح ~ ١ 
افه،وذكر الميتة، الأحلأي، من ه نفطهر تى عامة عن مستمئ إخار ٢ ١ ~ْ  ١٤)الأيتتن ل ٢" 
سيكونفإثه لشرعه، وامتثالا افه رصوان ابتغاء أوقاما؛ ق الصلاة وأقام يرخيه، بط وعمل ودعاْ، فوحده 

سالفاتزين•

الأحرة،نعيم عف الدنيا الحياة زينة مصلون الناس بأل تقبئ م إخار ( ١٧" ١٦)الأيتتين ق ٣" 
فيها.وما الدنيا من حير القيم النعيم من فيها وما الأحرة والدار 

 ٧■-





الغاشإمحورة 

موقعايعطيها العلوالذي ابنة ونحتص والبهجة. الكرامة بألوان محفوفة ثوايب، دار ل إمحبمم — ١ ١ — ١ ٠ 
منالدسا الخيام ق الناس محامع ي فاشيا كان ئ حلوها الجنة مدم سئماء ويزيد الرائق. مطرها س يزيد 

أهلهابمطق ولا والخلقي، العقل السمو إلا الجنة ي فلص الباطل، صروف س ب قاس لا الدي الكلام 
وتزكية.علوأ التقوس يزيد بإ إلا 

كانفإذا وصوما، حركتها ل ومامعها لتاظرها متعة نجب جارية، متدفقة ماء •صن الجنة هده وق - ١ ٢ 

صمنالتعيم س اللون هن-ا يكون ا فكيفالدنيا، الخياة ق الجاري الماء حجة مم.وةوا قد المنعمون هولاع 

؟الأجرة الحياة ق الأوق الجزاء 

نعيمها،ق زيادْ الأرصى عن بارتفاعها تتميز عليها، استلقى من تتوهمج، ثرر الجنة هذه ق ~ ١ .٦ ١ ٣ 
وقدالشراب، لذة نتقطع فلا أيدبمم، بين س رقع لا للغراب، مهيأْ أكؤءاب من الجنة خمر يغربون وهم 
أوثنتلمواوا محلأن ذووالحقد أراد فأيت،ا يحص، س قريا بعضها وجعل عليها، يتكئون وائد لهم هيئ 

للزينة،الأرض عل يفرش الذي الناعم اللون الصوف س متوجة ثثط لهم هيئ ك،ا حا، فلفروا 
الأرضي.عف منتشرة وهي الحمل، ورقة الصغ بدقة الثتهل هذه وتتمم، 

والأسشاطات:الفوائد 

القيامة.يوم  ٠٣٠والحابالجزاء البعث، واقعة تقرير — ١ 

الناس؛أهوالها.لأماتغشى الغاشية القيامة أسماء س — ٢ 
صفايتط:فموثغ الجنة، أهل وجوه بصفامت، النار أهل وجوه صفامتح »ئو؛لت، عاشور: ابن قال ٣— 

صكثاراؤ قوله: وهوبل ه، هأدمهادائ ؤُا:ءم ؛صماٌت،; ه، أمته ؤ ه، عائلا ؤ ؤ-كشثتيم، 
شقاءوموبل ه، ؤيناءيرن.ثاربت بقوله؛ ؤقشتيمءام.ه، وموبل؛ ه، عانة جمة ؤ، ؤ بقوله؛ ه، ثابمه 
أهل؛مقاعد ه، مج ثن لإثاأيلأصضجهي_محويهم فوله: أفاده الوي افار أهل عيش 
٣(.• ٣ / N ٢ واكهمير اكحرير ) ومأاع«. ثراب، س بالترف الشعرة الجنة 

أعهياهمبٍا وينصرن القيامة، يوم هم أنفعن يزصون الصالحة ؛1لأءءال، الونياق شتوا الا،ين - ٤ 
القيم.النعيم س رحم 

-٧٦٢



الغاشيةمورة 

تمبشرإتقج^وإقآغتالآكش وإقآلع'ئدا ؤ١^يمثيذإدألإييصكتش-ثك£،
UUO ^هقىئأثس0كيجمهإبش،؛

*\ذفر 

لككاممحلوقاته: بمص و اض صغ دقائق ق الظر إهمال الشركن عل بحانه يئكث ٢- ٠ -  ١٧
ورواحلهمأموائم الإبل فقي اء، ومصباحا القوم مولأء معها يتعايش التي الإبل حنق مئة إل دالنظر 

عجيبةمالكات فيها وأولع متقنا، تركا ورؤيها عجيبا، حلقا افه حلقها وقد بيوتمم، وثنج وئامهم 
كئثقولر عنلقوها لر الإبل هذه إ0 الثقيل• للحمل تليئ ميما وْع تقعلعها، التي اكاوز ْع تتناسب نحعلها 
بنمها.رغ ولر يرفعوها لر إمحبمم فيها، الرق ولنع الهلر أنواء ويرمون يردما اش ء  ١٢١١وهذه نفسها• 
تميت.لئلا ورشوها؛ ئموحها مع رفعها الان>ي مى العرب، مائل لبعض منازل هي التي الخبال وهل-ْ 

ما.لينتفع مبسوطة ممهدة اطة حلقها وقد ومفترمهم، مرعاهم الأرض هي وها ؟ بأهلها الأرض 
منتيأس أن ~ الرسول أبما — لك ينبغي ما القوم، ندكثي يددام دّوله افّ ويأمر — ٢٢— ٢١

وليسصلالهم، من تتحئج ولا الهداية، عل لتج؟تهم لم بمكره ولمستا لهم، واعثل- أنت، وإنيا إعراصهم، 
عليكوإنٍا عليه، ويكرههم ئلوحم ل الإيحان نحلق ولمستا الكفر، عف استمرارهم ثب بتبة عليلثا 

البلاغ.

الخدبمجاوز •^• JL>؛؛بمداب نحانيه اش فان كفره، عل ودأب التن-ؤر، عن أعرض س لكن ٢- ٤ -  ٢١٠
غفلته.عف الواح،وة من أمتا أصح اثه ثوهم مى إ؛علال هن-ا وق العتاد. 
رحوعهمعقب نحامبهم فوفه التن.كر، عف باحبارهم مكلف غير ه الغي كان وإذا — ٢٦— ٢٥
بحاحم.افه وقدئتقمل العقاب، من إمهالأأوانفلاتا هلبا فليس عقاحم، يتأخر وشل- الأحرة، الد.ار إليناق 

والأرسياطات:القوائد 

بميئهءوما بمرقه ما حلال المدعومن ذهن إل الأمر تقريبا الا-ءوْ وسائل من — ١ 
والأرض.والخبال والماء الإبل منهات البمث، عل افه -رة ءاعف دالة آيات الكون ق ٢— 
الإيعاز.عف الأكفار إحيار ولمت، ؛^.كثر، ١١الرمول.؛ مهمة ٣— 
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القجرسورة 

(٢٠  ٩٢/ ١ ٦ الوجيز )ايحرر ٠ مدنية أثبما عمروالدال أي عن عطنة ابن حكي ما إلا مكية، ت الترول 

القاصد:

والخساب.البعث تقرير ~ ١ 

الأيتلأء.صد الاس أصناف بيان - ٢ 

آسيآطىآوم-محدنّي 

ص0ومحئآقنءغأأص
رسعثهتِ فصب د ٠ ٢^١\ ة\َكموأذر آنكي ق ٠لمأ آمحؤع\د'!و^\'ائتي ذى وؤءو0 لألوادأئ^؟ 

تؤ>1مف.ه
الم\ر«

قافه قدرة مظامر من مظهر وهو الضياء، ابتد«اء لومت، اسم وهو يالفجر، سيمحانه يقسم ٤— — ١ 
وفاةبعد الخياة ، لاسئتافاالومت^ن؛ ييقظة يبدأ مارك وقت، والفجر دقيق. يحبان وجريانه الكون إحكام 
ماركةأيام وهي الخج، منامك وقت الأول الحجة ذي عشر فهي العشر الليافي أما صلاة. يعشها موقنة 

وهوزوجا، يكون ما فهو الئغ أما والهلاءة. للعبادة الومتون فيها يتوجه صحيحن آثائ قصيها ل وزد 
حشفللامه، ز ويلم ينري، مض إذا باللمل محشم عرفة. وهويوم فردآ يكون ما والوتر النحر، يوم 

وبدعافه ق.ره مظاهر من وهومثلهر افه، من له الرتبة القادير عل فهويسير النهار، ل بالضياء ينقضي 
الليل.تمكنؤللمة وهوونت، صنعه، 

صادق،المم بمدا الميم أف فيعلم المكابرة، عن يصرفه مقع متسلم وإدراك عقل لماح—، كان قد ٥— 
بأنحقين، فهو وقدرته، اطه صغ عل دلائل فيه به افه أقم ما أن علم لت، ذا كان وش عليه، م أقفيإ 

ط؛رْ.عل لدلالته به يمسم 
علصي، كإ العياب، محمد يا مجد<؛لثج عل ربلن، ليرمنن والتقديرت الشم، جواب دليل هدا ٨" ٦" 

الأممبءدْ افه فعله فيإ فإن ويعئصرر؛المعاندين، لسته، الرسول،. سبحانه وكفاطن، وفرعون. وثمود عاد 
ولرالمتإسكة، الأبنية ذاُت، ررم قبيلة عاد بقوم ريلث، فعله وما الأمم هدء أحبار تعلم أم لهم• ولنال'ارأ موعظة 

وسعةتدبيرهم.وتسطها، أحسامهم قوة ؤ أفرادها مثل القه ثفلمق 
_lV؛_



الفجرسورة 

الضخمالصخر قهلعوا الذين فهم ثمود أما الساشزت ا-لحارين من نائج مصالع ذكر ديأما — ٩ 
العظيمةوئددتمم ممفتهم عل دليل هدا دق القرى- وادي ق اِبمل بغ، بيوتا ؤيتخدوامنه ليتحتوه، ونموه؛ 

العمل.ط؛ عل 

متتشرونجنود له وكان القؤية، المالكة صاحب فرعون إل — الرسول أيها يا — وانظر ~  ١٣—١ ٠ 

والخرؤجممالكهم، ز المعاصي ق الخد نحاوزوا الهلغاة هؤلاء ولكن له، أوتاد بمترلة فكانوا ملكه، يشتون 
وكانالاخرين، حقوق عل والتعدي والمومتغر، افه أساء عف ومهدوا ال، الفق فأولغوا افه، هدى عن 
السوطلأن العذاب،؛ شدة عاليهم وأفرغ الأقوام، بهولأم افه عاو.اب، حل لقد علميهم. اش عمس، ق مييا هذا 
يه٠يعد.ب ما مائة العرب عند 

والأسشاطاُتج:الفواثد 

ياف.إلا يمموا أن للعياد وليس يشاء، كيف،ا يمخلوقاته يمم أن ف — ١ 
العشر،الخجة ذي وأيام الفجر منها الأوقات، أعظم من هي الزمن، من مصوصة أوقات هناك — ٢ 

هينهاالإفادة فعلنا 

موصعق فاصلة لأما الراء؛ بكر اكتفاء الياء، يحذف تره إدا وأض ؤ )٤( الأية ق جاء ٣— 
للزحاجاكران )اتظر:معابي والحذف. والنوم والإسكان بالتضعيف ارصاءي«حة الخروف يثيث الوقف وق وقف، 

(.٤٩٦/ rrللواحدي وايط ، ١٣٢ ؛</ 

وجوابه-الشم بض معترض اسفهام الأية ؤ، ٤" 
المتقدمة.العشر اللميال سملتهط أن ح،ا؛عي. للامت،ام بالذكر اريوم؛ز، لهدين نحصيص والوتر الئفع — ٠ 

ووتر.شمع بكل القسم أويكون وآثار، فضائل فيهما ٧ ماركان، يومان والوتر والشفع 
لاشعارو١لفلاهر محتملة، الوجوه هذه كل ١٠والوتر' الشفع ق وجوهاكثيرة يكر بعدأن الرارى هال، ~ ٦ 

أهلمن إجاع أو الرسول. عن حبر منها ثيء ق ست، فان التعي؛ن، عف الأشياء هذه من بئيء له 
إيولقاتل: القطع. لاعف الخوان طريقة عف الكلام يكون أن وجي، يشت، ل( ؤإن الراد، بأنه حكم الخأويل، 

١(. r٤٩/ ١ الرازي الممر ضر )اتفير: العموم®. يفيد والوتر الشفع ق واللام الألف لأي الكل؛ عف الكلام أحمل 
ومرماه.مراده ويعلم اف، كلام يمهم العقل ءا■ح-ي٠ ٧— 
منعدد إل الودية القديمة للطرق مد.ثات آثار وجود اتضح مستفيضة: علمية دراسات يعد ٨— 

والبحيراتالقديمة الأمار أودية من وعدد الخال، الرح مملاحوض الي السافية الرمال نحتح ما-فونة أبنية 
عادملك عاصمة آثار هي أما عف الياحثون أجع الأنار، تلك حقيقة لمعرفة ممميضة دراسة وبعد الحافة، 
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الفجرسورة 

عقاب-٦١ نزل أن إل ق.م ٣( ٠ * • ) من بالمرة عمرها وقدر )إرم(، إصمها أن الكريم القرآن ذكر اض 
قيدانيها يكن لم بأغبما الأول عاد حفارة الباحثون وصف وقد عادية، ير رملية عاصفة فطمر-اا ر-؛ا 

اسلم:الإعجاز )آيات وقوما. محراما، ووفرة ثرائها، ق وذلك الأرض، وجه عل أحرى حفارة زماما 

اللص.ق ك،ا عاد، قوم موم محيل وينظرت (. ٦١٦—٦٠٣ص اكجار، زغلول سكتواّ الم.بم القرآن ي الأرض 

مننؤع لكل المّب تقولها كلمة *هدْ عداب محول ؤ ،  ١٣)الأية ز قوله ز الفراء قال ٩— 
فيهكان إذ عداب، لكل فجرى به، يندبون الذي عداحم من وعد الونرى وعد، الفيه يدخل العياب 

(.٢٦١•ا/سرا، القرآن )معان العذاب<ا. غاية صدهم 

آ'كتتن'و؟وآةاد١دثه•تقودتك لإح) رتح.ظ يالمنصاداو؟ءأماآلإسسإداماآ.ثلنه ربك 0 لؤ 
حلمايمك محقوث ولا آؤت-ر'و؟ قُ*و0 لا دل اوآكلأ رنآآهم، تقود يئس عقي ثمدر آتئثنه ثا 

سثا0نسممتءيقص'لئامح
ئءيرن-نجبمثثتبجنمبمُطرألإثنآمحيصخفج^آوثأءرهو١لتلشصعاصماج^ 

،ر.الف

محمد،يا هور؛لث، حم العياب ومنرل اكيءين، الهلغاة هؤلاء أتمال من ميء يفوته لا القه إ0 " ١٤
عدوانه.عل ليجانيه يعمله؛ مفسد طاغ كل يرصد أن عل وقادر كدبولث.، الدين يعد.ب أن عل وهوقادر 

منفيه هم ما نحالف هدا لأن صادق؛ غير لهم؛اساب ه الرسول إنذار أن اكركون ئوهم —  ١٥
أءسوياآساقدهمؤ قوله؛ ل مقولتهم افه رد وقد لهم• اممه منحها التي والكرامة النعمة 
افهفآعلم لذلك، واتحقاقهم حالهم دوام ثوهموا فهم ْْ-٦ْ[ ]الزمتون: ه ق لم مائ 

علا-بمزاء تقمحيم ل ما لابنتي الدنيا أصال أف وأعلمهم ا-بماهلن، اعتقاد حطأ عل وب بالحقيقة، رموله 
العمل.

هدابآن حازما فيريد عليه، وتضييقه رزقه، يتقتثر ربه ابتلاه الدى الإنسان ترى القابل العلرف وق — ١ ٦ 
ماعل اض يشكر فلم والحاجة، الضيق من ثد.مئ هدا وق والفقر. واكل بالهوان ربه تل من معاملته دليل 

وقلته.الدنيا ق الحفل بكثرة عنده والهوان الكرامة لأي العافية؛ من له وهب 
٧٦■



الفجرسورة 

إلالساق ؤيشر والضراء، الثراء ق وأهواله أحواله ق اعتقاداته عن الإنسان زجر ويأق ~ ١ "٨ ١ ٧ 
—صغمّأ أبوه مات مى وهو ~ اليتم معاملة نحستون لا فهم الصماء، نحام الخاهلية أهل موقف، 

العلعاممن اا٠ءتاج بحرمان يكتفون لا وهم الصغار، لأبنائهم الأباء يآركها التي الأموال، عل ويستولون 
الفثة.حدْ يكترثون لا لأق،م ذس،؛ عل الأيتام أولياء ثقئون ؤاب أموالهم، س والذل 

مثراثمن والمساكن اليتامى هؤلاء حقوق عف الاستيلاء عف المشركين طغاة دأب، وقد — ٢ • — ١ ٩ 

نحوعف المال اكساب، ق يهيمون الطغاة هؤلاء إن والاحتلامن. يالعصس، يونه فيكتثديدآ، دأبا ابائهم 
واسع.

نحطمالومت، ^، ٧٥ففي القيامة، يوم عليها ميحاسون المح، المابقة اُبمرائم عن، وريع زجر ~ ٢ ٢ ~ ٢ ١ 
أجراؤهاويتفؤق الرهيم،، الدك عليها ويتكثر جيالها، وئدي، بعضا، بعضها ؤيكسر حقيقيا، حطا الأرض 

ثيء.ظهرها عف ولايبقى نتوء، أي فيها لايتى تهمية مالأرض فتغدوهذْ زلازل، من فيها اف عئدثه با 
 ،j صفوفا.صفوفا ملائكته ومعه عياله، بين القضاء لقصل سبحانه ربك محيء اليوم هذا

يتذكرالهسي، الوقف، هدا ق أيواثما، وتقنع بجهنم، اللأتكة محيء ارعصسيإ اليوم هذا وق ٢" "؛ ٢٣
قينفعه لا التي"كر وهذا ذااائخ؟ له أين فمن التوبة، يعلن أن يريد إله معاصيه، الطاغي الخاحل الإنسان 

لأجلالصالخة؛ الأءإJ، الموت قيل الأول حياق ق قدمت، ليش يا تحئرأوتندمات ان ياللميردد وتراْ اثى<ء• 
فيها.موت لا الي العدابه، من السالمة الكاملة الحياة ق أحيا أن 

يعدّب،أن أحد يتهلح لن صفحته، ق ماسجل الإنسان فيه يتذكر الرهيب الوقف هدا ومح، ~ ٢ "٦ ٢ ٥ 
المار.إل ليسوقهم قيوده؛ تقييد مثل يميد أن أحد يستهلح ولن أمره، حالفج الذي للكافر النص تعديج، مثل 

المقوسهذه ولقائه. افه وعد إل بالإيان نفوسهم اطمأئئ، الدين الومنغ، تعال الله ييئر ٣" ^٠ ٢٧
مننالمه بط راضية، وأنت، ربلئإ إل ارجعي لهات فيقال بقضائه، ورتييتق رثبما، الثه يأل أية.ستإ المخيتة المنيبة 

العطايامن ريا يزيدها ئ عنها، مرغي كذللئج دهي إليه، تْلْح ٌا كل، أعج—، إذ وثواب، وتكريم كرامة 
عتلافه جنة ق والحل المطم؛ن، الصالحين عيالي زمرة ق المفس أيتها والحل به، دتييثه ما فء.ءا 

المقتدر.المليك 

والأستاءلاده:الفوائد 

يمهلهبالمرصاد، له قدرته جئت، افه فاق النص، يعمي مى عاقية بأل تقيئ مإحيار ( ١٤)الأية ق ~ ١ 
مقتدر.عزيز أحد يأحلْ ئم فليلا، 

- U1U س



الفعمّورة 

رزئه،له ويط بنعمة، ربه امحيرْ إذا  ١٢٠٠رب4 ْع ان الأتحال عن ممبلمآ إحيار ( ١٥)الأية ق — ٢ 
أكرمن.ربي( ؤ؛قوذ(.' ربه، عند لكرامته ذلك أن يقلن فإئه عيس، امحليب ي وجعله 
تنرم_J، عل لخرصه الإنسان إن حتى وحثه، به والخل المال عل الحرص الإنسان طع من ٣- 

والفقير.اليتم 

فيظنرزقه، عليه فصثق اختبره، إذا ف،ا ربه ْع الإنسان حال عن مستقبئ إخبار ( ١٦)الأية ق - ٤ 
أهانن.ربي< فيقولت افه، عل لهوانه نلالث، أى 

.وغيره ميراث من اليتاص أموال أكل نحرم ٥- 
الحقوق.وبخص الظلم ق سببا يكون عندما وبخاصة المال، حس، عل ١^١^، دم — ٦ 

اففإف اطه عمى مى وأن يكرمه، ،اطه قاف اف يلميأ ثن أن تقبئ م إخبار ( ٢ ٠ — ١ )٧ الايات ق ٧— 
٠

بعددؤا الأرض يؤت تقديرت عل يقعان أنه ه د؛ ودي j( التكرير معش أن المفسرين بعض ذكر ٨- 
(.٠١٦)البط٣٢; زلزلة. بعد زلزلة أو واحدة، دسن كون أن لاشب مكرر غم ولوكان ذك، 
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اللدمحورة 

الزول:ْكية.

القاصد:

فيها.الض. لمقام مكة، الحرام اللي عظمة بيان ١— 

ان.الإنحلق ل تعال اف إبدلع بيان 
الشامة.وأصحاب الميمنة، أصحاب إل الناءس منيف، ق للمحاب اليعث تقرير ٣' 

بم__يأقأؤتيآتيي

0^^^ح0كنسآلإمحفيم 
ثيكهأمحآنم'يآث0آصممح

وسثنيأ^وسيمثآتيتتيج^يم
الم\ر.

—الرسول أبما — فيه مقيم أتت الذي العفليم البلد •بمذا م فثفالمكرمة، مكة تعال اف يتفلمم ~  ١
لقدالقسم: وجواب والذرية. الأبناء من منه محامل والذي بادم، اف يقم كيا لقدرك، وتعفليا للمثح تشريفا 
الثناء،عل الشكر يكابد أن إما ءةلوت لا فهو الاحرة، وشطوائد الدنيا ممائس، يكابد الإنسان جض حلفنا 

ّله ملأزقين وشدة فهولثضب، الضراء، عل الصبر أويكابد 

منهينتقم ولا أحد، علميه يقدر لن أن ومدة، قوة من واستجمع مال من خمعه آدم؛،ا ابن أيفلى ٧— —ْ 
زالعريقة الوافرة أمواله إتلاف فيلم.كر بذاته، وتفاحرآ ندحا الإنسان هدا ويريد علميه. فائر اش إن أحد؟ 

ماعف تحاسبه ولا أحد، يراه لا اده وفرعوسه ل انه أيفلى له. متقبة هدا ؤيعد والماد، الرف ميادين 
لسانه؟ويلوك يداه، تقريه 

النفئرآلامحت، له اض حلق قد بالكايات، المحيهل علمه وعن اف، قدرة عن الغافل الإنسان هذا إن — ٨—٩ 

؟عليهم قادر غثي الناس عف بمذا أنّم س يكون فكيف والشفتان، اللسان وهي والإبانة العينان، دمي 
والتاع.الضار به يدرك ما وألهمه بينهط، يميز والشر، الخبر ؤلريمي له رثه أوضح وقاد ~ ١ * 
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ابكصورة 

والأساطات:الفوائد 

هق1أجد ألا تنعش تا قال ؤ دعالت كقوله م، الشلهذا مؤكدة رلا، فتكون م، بالشالسورة تبدأ ١" 
تجد.أن أي: [ ١ ٢ ]١^٤،: 

تعال:نحوقوله التفخيم لإرادة غالبا تستعمل الش )من( دون د)ما( جيء — ٢ 

)ما(ق الإحام قوة *دلأئ عاشور: ابن قالء الشأن. عجيجه مولودآ أي: [، ٣٦صران: ]آل< ه دصش بتا 
(.٣٠• / ١ ٢ واكؤير ّ)اكحرير ممإن« واحد دون ا-اءءاءة بإرادة ج، أن

جعمن عل سيقدر قدريه جلته افه فاق ااهلالقة، القدرة هك فه بآل متقبلمآ إحيار )٠( الأية ق ٣— 
وعلغثدْمنالبقر.الأموالالئانلة، 

متباهيا:يقول الذي صمتهم: ومن ءيادْ، أفعال كل يرى هق اطه >\)؛ متقبئ إخبار )٧( الأية ق — ٤ 
ققافه أف والصحيح نحاسه، لا ، صوفواثه يراه، لا هق اطه أل هنّا فعله ل ويظى كئبمرأ، مالأ انقمت، قد 

والكبثر.الصغثر عل وسحاب يراه، 

جك،اش يرصي فيط استخدامها عليه فالواجب الوات وروده الإنسان، افه حلق ~ ٥ 

يجيلاابمل، دون ارتفاعا الرتفعة الأرض النجد: ؤوس.ظآشدنيه ( ١٠)الأية ق قوله ٦- 
عواهبه.ي صعوبته الشر وطريق سلوكه، ق صعوبته الخثر طريق لأل تجدين؛ 

:^،ماآهسة؛/^^٢٤^٠يبموأو^؟أولءلمنمفييومهمك،صيهم'و^'ييا٧٥١لأآهثءءمآسبمثج^؟ومامؤ 
آلثهر^١^١إمتمحاو؟ءكبىآل;رنءامنوأوزاصؤأ نثكأ0 مهمبمو

،ر.الف

إليها،الإنسان ئقدم فهلا الر، أع،ال تحقيق سيل ز والهوى التقى لجاهدة مثل مدا ~ ١ "٢ ١ ١ 
وأطلقالنار. من الجاة يكون.جا هث؛ارِت، إل الوصول ق وصعى دوما، تعترضه ام الثما>ت< وتحاوز 

ماأعلملئح: ثيء وأي فيه، موضع أعل ق تكون المرتفع النجد عقبة لأن للخير؛ الوصل العمل عل العقب،ن 
الصالحةالأمال كقلمه سثه به. تنلمك من إل نحتاج عزيز أمر إيه طلوكها؟ وئكلفث الءقبة، اقتحام 

ومشقته.التمس عل شدته ق العقية داةتح^م 
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اليلدسورة 

الريإسار من ونحلمها مؤمنة، رمة وعناق ومنها التعدية، الخير أوجه ق عي الإثه —  ١٧— ١١٠
بالعطاءالناس شح يثلهر الوئت، هذا وق القوت،. وندرة المجاعق، يوم ل الهلعام إمحلمام ومنها والعبودية، 

مصاعدالعقبة ودون العقبة، اجتياز من وهو محله، له الزمن هذا ي الإؤلعام فيكون الاحتياج، حشية 
•الأرض عل شأرثه ما لديه وليي لديه، ثيء لا أومسكين قرابة ذي لسم وصوله ثر تيثم متفاوتة، 

المبدبفضيلة بعضأ بعضهم أوصى وص طه، ديتهم أحلموا الذين من الخير باغي فقدكان إلذلك إصافة 
بعضأ.بعضهم يرحم بان تواصوا الذين ومن معاصيه، عن والصبر اف، ءلاءة عل 

إلويقدمون بآيا"ءم، كتابمم يثثئمون الذين الإيان أهل أفعال، من التقدمة الأفعال، ُنْ إل —  ١٨
مكرمة.جهة الي٠ين فجهة الختان، 

جهةوهي النار، إل الش،ال، جهة تحو القيامة يوم -م الذين فهم كفروا الذين أما ٢— • — ١ ٩ 
أبواهعليهم وينيل، وجوههم، عل إليها ويسمون النار، ق ي،ك؟كبون إء»م والذم، الإهانة 

والأتاءلاد،تالفوائد 

عفوبكل اطه أعتق لمة مرئة أعتمح، "مؤ، ه• افه رسول لقول الرهيمح،؛ أو المأسور '؛تمح، نخل ~ ١ 
هؤأنم>ئرتو تعال: اف تول باب الأيان، كفارات كاب البخاري، )صحح ١  ١٠بفرجه فرجه حتى النار من عضوأ منه 
٦(.• ٧■ / ١ ١ الباري نح .  ١٦٧ ٥ برقم أزكى؟ الرتاب واي 

قوتاممه رسول قول وفيه والمحناجين، اك؛ز، والوالفقراء للأيتام الحاجة زمن ق الإؤلعام نخل ٢— 
كتابي الر،دي )أحرجا> بلام*. الخنة تدحلوا نيام، والناس وصلوا؛الاليل الطعام، وأؤلعموا اللام، ٠'أفشوا 

١٣٣٤برتم امميل، جاءونيام U باب الإتاُة، كاب ي ماجه وابن ،(. ١٦٢أ/ ارترمن؟ي >سن ٢  ٤٨٠يرقم ، ٤٢ياب الشاطن، صفة 

(.٤٢٣/١ابن.ا.بم)ضن 

عمل.ممل محط به الكفر لأن باق، الإيان والقربان الطاعاتج هيول، شرط ٣- 
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مكه.الترولت 

القاصد:

الكون.تعادل اش قدرة ييان ~ ١ 

القس.تزكية أهمة ٢- 

الشمسيصورة 

سمغتاهقمحسهاهو^محأهويؤتاعهاه  ١٥
نانةآض ؤبمول ثم فمال آقشثهاأألآ^أُ إذاشعث لوديطعوي،ا دمسهاُأو^أاكدبمنه من وقئحاب 

ولابماف'أءأُ مو»نها دشهم رثهر ثثهنِ مدتثم 3عمروها ذكيبوم أ@؟ وثمنها آش 
عمنها.ه
الم\ر.

والشموالترهيب. الترغيب هن يعميها الدي الخم لتأكيد الستة التالية ام يالأئالسورة تيدأ — ٨ —١ 
\ذنر\ت,(أعثلم وهي الشمسي، ااخلوةامتi هدْ ومن دقيق• حنيان ولى افه أبدعها كونية يمخلوقاته 

مرتيْدوهو والأفول، الطلؤع ق الشمس يتلو عندما بالقمر مم ثم الشص. ارماع ومت هو والضحى 
بالهارالشم وأعقب ءلهورُا، وت الشص جل إذا بالنهار م يقثم نورها• من مستمد نوره لأة ؟٦١؛ 

بالسإء،شم نم ، ٣٥٥عليها ما فيكون الأرض، فبمش اش، أيان من أحرى آية هو الذي بالليل م الش
عليهاما وتخير وبنطها، بالأرض افه مم ثم سائها. بمنزلة زيتها فكأن الحكم، الممن وبنائها 

تقليم■أحن اف قومها فقي• الخلق، متفاوتة غير سويه، وحلقها انية الأنبالنفس م يقثم للإنسان، 
التؤيةعن ناشئ الإلهام وهإ-ا الءارين. ل ينفعها ما لها ؤجما ، ١٢٢؟وعئفها والشر، الخير طريمي ^٤٠١ 
أويعوئل• ١اهلريقين، لأحد الإنسان واختيار الإلهام، هذا الإ؛اداع هذا ومن الخالق، إ؛دإع فيها يفلهر التي 

الرسل.دعوة تقهم محعلها ما الإدرالث. من النفوس ق اش 
للأستزادةووحهها وطهرها، نمته زش ثن فاز فقد الزكي. القسم ذلك عل الخواب حاء ثم - ١ • - ٩ 

وفعلنقمه ؛؛ن وحال والقاسي، العاصي يلج أن احتار من حمر ومد الرذائل، عئها ولغ الفضائل، من 
الهالك.ق قارئاها الخيرات، 
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الثميصورة 

تعالاش فدمرما صالخا، رصولها كدت التي ثمود كقبيلة الخاحدين من ن،اذج ذكر نم ~ ١ "٢ ١ ١ 
لعقر— سالف بن قدار وهو ~ القييلة أفراد أشقى توجه إذ والعصيان، التجو ق الغاية بلوغها بسيب 
.٠٥١عل جرأتمم متتهى عل وهو٧ قومه، من إغراء عن هذا وكان الناقة، 
لهاالتعرصى من وحث.رمم الناقة، لية عاليهم فحرض صالح، برسولهم ثمود ئيلة ثدتش — ١ ٤ —  ١٣
موعد،للتاقة يكون أن وقومه نييهم بخن الاتفاق لأل وذللت، سقيها؛ موعد ز شزثها منيها ومن سوء، 
عفيترب وما منه صدئ الذي التحذير عن وتغافلوا سهم، حالفوا القوم بيدأل موعدآحر، القوم للإبل 

رثمم،عليهم عضي، لقد حدمحث،؟ الذي قط الناقة، عقر عف وغاثووا والامتمحالى، العذاب، من ذللته 
الشاملالاؤلياق عف وئثئع الأرض. عليهم فأؤليق -بما، أهلكوا الش والرجفة العياب، صيحة فآخذنمم 

أحد.متهم يفلت، فلم الأستتصال،، ببمذا الأفراح حميع تهمية 
ء|ولأءالعذابج لتزال< عقيه حمل وما حكته، يتعمت، أن أحد يقدر لا الذي  ٠٣١هوالغاافه إة ~ ١ ْ 

١يرام في،ا لأحد حسابا محي، وهولا منهم، عليه بعة ولا فيهم، لخكمه معمي، لا 
والأمشاطاتذ:الفوائد 

١بافه إلا يمموا أن للعباد وليس ك؛قءايشاء، بمخلوقاته م يقأن ف، — ١ 
صانعها.عن غافلن محعلهم الأيايته لهذه الناس إنس ولكي الكون، ق أياته افه تث، — ٢ 
ملئ،يللشمس الواجهة الأرض نمقح تعتري التي النهار فترة أن العلمية الدرامالت، تؤكد - ٣ 

الغازايته،وكثافة والرءلو؛ة، الغيار، هباءايث، س فيها ب،ا البحر سطح توى م فوق كيلا ممر يتعدك، لا 
المبهج،الأبيض النور بمذا لنا فيفلهر وتشتته، الشمس أشعة س المتقلور الضوء موجايت، تعكس التي هي 

(.٤٨٢—٤  ٦٧الجار، للدكتورزغلول الكريم الماءزالقرآن الخلص؛ الإءجاذ )آيات الشمس. لنا ويبل 

للفلاحءوسيله المؤمن هاحى الرذائل من وتطبمرها الشل تني ٤" 
الفوز.له فإل بالخجر وتماما ه نفطهر ثى متقلأبأف إُتحار لأية)٩( ١ 3، ٥" 
١الأية)ل ٦"  اذرانها-له فاى العاصي ق نمه أحفى مى بآف تقبئ مإخار ( ٠
 ~Uب.ه،و>ادللم،امكررئئمللمسالغةا
صالح.لقوم ك،احدمحث، والعدابه الهلالث عاقبته لأف زالأرض؛ ال والفالعلغيان نحريم ٨" 
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اللملسورة 

 Iالفا1حمحمد الدكتور دبج وقد ٣(. ١ ْ /  ١٦عطة لأبن الحريارو-حءز )انظر: مدنية. إما وئلت مكية. النزول
>اهمُاكبصدأْ-بمله(.مكية. أما 

القاصد:

ارثاتية.اكدرة عل الكونية الراصن إقامة ١" 

٠للمشرين والوعيد لالم.ومتين يالبغرى البعث تقرير ~ ٢ 

آمجي١^^٠ آض يتسميّ 

''©؟دئمحطىمدارمحأوأ'ه
■المسّرٍ 

وهمايضياد4. أسفر إذا باكهار وةسءأ عليها، ما فأحقي بظلامه، المسطة عهر إذا باللمل قسا ٣" "١ 
وهوقدرته، مظاهر من بمظهر يمم ثم المدبر، الصاغ عل يدلان الكون، ق المبثوثة اض ايامت، من آيتان 
الكاتتات•تنار من يبهمها وما الأرصر،ا عل يدب فيا الزوجية اية حلق 
 ٤~ ~U الأسانأعال أل يفيد ما لبيان الشسم جواب يأل مرات، ثلاث المؤكد المم هدا ويعد

ينزالخثر فيقدم الاحرْ، عف وحربمس بزحارفها، مقتخ إليها، منصرفا للدنيا، عار بين، محتلمة وتصرفاته 
تفريشن عمل ووصف، الأسالالث،، هده أوجه بعئض تهن ثم شتى، والسالالث، مجتخالمة، فالأءإلإ كنبه، يدي 
للقاءحسايآ وحٍسث، عوضن، يدون ماله حر يدل فريق فالأول للعرى، ميثر وفريهم، ْيثرلليسرى، فريهم، 
الميثرة،والشريعة الخثر لعمل توفقه الفريق فهدا التوحيد. شهادة بموجيات وامن عدايه، فاتقي ريه، 

ااكتة.لحول ل سريعة محعيدة عاقبته تكون وسوف 

عنالدنيا بشهوات ملتبسا واستغش الشح، وأظهر مجاله، بحر صس فقد الثال الفريهم، وأما ~ ١ ٨^١ 
نوفقهفوف رسوله، ومقدب التوحيد، بشهادة وكدب ريه، رحمة عن غش ل اله ورأى وجرائه، اش لقاء 

وصىحمعه، الذي العرمى ماله الشمل هدا يتح وهل المار، لحوله سرعة إل يؤول الدي للشقاء ياته حؤ 

ا-بمحيم؟دركات ق والكيكية السقوط تفادي ؤ، به 
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الليلسورة 

والأستساطات:الفوايد 

أهمية.من مالها إل ليلفتتا كونية يايات اف م يق~ ١ 
باش.إلا يمموا أن للعباد وليس يئاء، كمإ م؛مخلوقاته يقأن ض ٢' 
والثواببالخاب وصدق ذلك، ق اش واثقى ماله بذل مى بأئ ْستقبئ إمحامحّ ~U( الايات)ْ ز ٣" 

أموره.له وسيئر والصلاح، الخم أساب إل اف سبحصد0 أع،اله، عل 
بالحسابوكثاب ربه، جراء عن واسغض باله، يخل س بأئ ممملأ إحار ، ١ * )٨" الآيا'ت' ل ٤" 

به.يخل الاJى ماله ولايممعه الشقاء، يعيشرز فوالثواب، 

صآإلأآلآي.آكىء ٠٠٤٠٠٠٠ِء مك َ ءٌ 
عثممينشمؤ؛^إلأكدب 

المسؤ\ر.

الماسإرشاد فتول وحكمته، فضله س وذللثج ولوازمه، الهدى طريق بجان بحانه اف يتكفل — ١ ٢ 

والفال.الصلاح بين المميز إل الإنسان وهدى كنبهم، فاد عل يواحذهم أن ئل الخثر إل 
الدنيا،الخياة ق الأول الدار وكيلك ف، ْالك هي الخلائق فيها اش سحمع التي الأخرة الدار إف -  ١٣

اف.عف لازما حقا له أى أحد يظير فلا يشاء، كيف فيها المصرفح فله 

اليائسالقس إلا يخئها يصطل، لا وتكهث،، نتوهج الش جهنم نار عياده بحانه اف حير ~ ١ "٦ ١ ٤ 
عادة.الله لرئكتي، الأشض وهدا ربه، هدى عن وإعراضه هو، للرسول تكدييه نتيجة فيها يثد الذي 
وبدلالعرفة، حؤ ربه عزفن الذي النقي التقي ذلك الوفية افه نار عن بعيدأ يكون دّوق - ٢ ١ - ١ ٧ 

إلهأمدى لمن مكافأة يكن لر لماله المؤمن بدل، إف التح- من ه نفلتطهتر زكاته؛ ويبع ماله، اف بيل في، 
برصيجزيل بثواُت، ه اف من أكيد وزعي الكريم- وجهه ابتغاء الأعف هك ف حالص  ٠٢٠يإيط معروفا، 
وجور-سرر.ر محا بجّله يا صاحه، 
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الليلصورة 

والأستياطات:القوائد 

ان.للإنالهدى L اف نص ولذلك الهدى، بمعرفة تنتقل أن البشري للعقل لايمكن ١" 

الحسوسالنمم إل بالإصافة انمن، وقرة التقى راحة حاز ائ بمتي عته مرمة الومن كون ٢" 
ادءاطأه.

والهوى.الشقاء طريق فلاعنتار ريه، يإنذاد شظ تى العائل ٣" 
جراءه-يلاش موف عته وأعرض ا"مح عن ئدل مى ٤- 

ابتغاءماله ييذل الذي شديدالتقوى بملي سوف اش.ث أق تقبئ إحيارم٢( ١ ~ ١ )٩ الآيات ق ~ ٠ 
رنهوجه بدلك يتغي ولكنه معروفا، إليه أمدى لمى مكافأة ليس ماله يتفق والذي الخير، مى الزيد 

مايرصىبه.الخغة افصوفبحليهق فإل الأعلورصاه، 
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الضحىمحورة 

الزول:ْكية.

القاصد:

عاليه.وفضله ريه، عند الرسول. منزلة عفلمة ييان 

أقآؤمحأتي-ي_بمح 

وأُووبمكعايخظمحصالأيدئ ق بميلك 
^"وأملجؤرهعفوره

•النزول ّبب 

تفقالت امرأة، فجاءت أوثلاثا، ليالت؛ن يقم فلم اشتكى ه افه ومحول أل البخاري صحيح ز ثبت، ما 

س:افه فأنزل أوثلاثآ، ليكن منذ محرثك أرْ لر قدتركلئ،، يكون لأرجوأن إل محمد يا 
(.A٥٨٠/ تاندءث،نةثث؛1وايم ؤ ؛اب  ٠٤٩٠٠برتم ال-خاري )صمح ثئئ^'ثاودى،غىطاهمه. 

الضير:

قابللأمحه كله؛ النهار يه والهمود الثمن، ارم١ع لوقت اسم وهو الضحى، بوئت، مأ ٢— "١ 
وامتدادمحكونه، وئتج يالليل المتم المتم ^ا يؤكد ثم ه، ؤآلفيرإدامحء؛ئ ؤ قوله: ق ياللمل الضحى 
فللامه.

علييثه،الأيات إنرال يوقف ول؛ الرسول، أبما عنلثج لر الوحي بآن المم جواب جاء ثم ٣" 
عتك.أيهنأالوحي حض أيغضلث، ما وربلئح 

يتضاءلالد-ي الشوة مرق، الدنيا ق أعطاه افه أن مع الدنيا، من للف -محر الآ-خرة الحياة ق الحنة إف ~ ٤ 
الأجرةإل بالقياس تكن لر عابر وؤلريق زاثل كظل الدنيا كانت، يلما الدنيا، ز ومكرمة شرف كل عندْ 
مذكورا.شيثا 

وايزلةالدنيا، ق والتمك؛ن الضع يسليه ، محوفمحدود، غير بعمناء نبثه يكر.م بأن ه اممه ئعهد ٨— -٥ 
اشأفاضه ما ئنداد ل همع ثم ولأمته، ه لتفحير من الواسع، ءهل١ته بجزيل نيتيءيٌ الاحرة، ق الرفيعة 

يتيعإربك ألفاك فقال التقريري، الاستفهام حلريقة عل الشدائد، ؤ ولعلمه نشأته مبدأ من النعم من عليه 
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الضحىمحورة 

ثشأتئد تكون وبذلك ناسك، رعاية لك وقثأ إله، نأيي مأوى لاث تجّل ~ جتئن لهو أبوه وق ت~ 
والشريعة،الوحي عن شيئا تدري تكن فلم النبوة، أمر من يلث، يراد عئا غافلا وكنت، لأحواللث،، ئنهد عل 

بفضلهفأغناك مال،، لديلث، ليس شرآ ووحدك تعلم، لرتكن ما فتلملث، الخمح،، من عثائئح حيرة ق وكنت، 
الرذقإ•من منحلئ، با وأرضاه وكرمه، 

تقهرهفلا الضعيم،، اليتيم ْع التعامل إل ولأمته، ه الكريم لرسوله ١^^١^ التوجيه يأق ثم ٩" 
والإذلال،.والغلظة بالشدة 

برفقرده أو أعطه، بل بالقول،، تزجره ولا نهره، فلا والصدقات العون الناس أل، يمى وأما — ١ • 
وعطف,

منهاكثيرة، نبثه عل اف ؤنتم ؟٦١، وعنبر االناس، عليه اف نعم يفلهر أن نبيه سبحانه افه يأمر ~ ١ ١ 
ؤؤللنبي الريانية التوجيهاُت، وهده التعم. سدى شكر وواجس، عته، حك نحي، رّول وهو الموة، شرف، 

وأمته.

والأسنياءلات،تالفوائد 

إلابافه.يمموا أن للعباد وليس يشاء، كيفيا م؛مخلوقاته يقأن لفه 
١الوقت، وقيهة الزمن، أهمية ~ ٢ 

آمحَةبميرآوألدْكءئنكي ؤ تعال: قال، كيا عليه، ؤندعلئ،يم لدلالة مفعول، حيف، ٣- 
ى،يهدئ ؤ ى، قوله:ذئثاوئ ومثله الحدوف، لظهور لقفر وهوإمحاز [ ٣٥]الأحزاب: ي ثألدء=كندت، 

رصابه محمل بحيث النثع، عاجل انمناء كون لإفادة ه ^٥^٠۶، قوله: ق التعس، بفاء جيء ~ ٤ 
(.٣٩٨/ ا التحريروالصر٢ )انفلر: بعدئزبص. معه محمل أن فلايرقيه انمتاء، عظو العهلي 

•ولأمته لنمه حير من يرجوه ما كل ليعم ^ د اكاي الفعول، ، حذف— ٥ 
محيا.واكحدث وشكرها، اش يتم معرفة ٦' 
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الشمحسورة 

مكية.النرولت 

القاصد:

ربه.ة،وعند الشي منزلة بيان 

تِآقآلآنيهم

هصس<أه؟دوكرهجةبأى' 
الش،..|\ر.

والإدراكات؛العلوم من القس أحوال محل لأث4 الصدر وحص الرسول. آبما صدرك لك اث.زحنا ئد — ١ 
تطمحما بكل عليه إنعام وهدا لالم.ومنين، أسوة محر ليكون النبوة، أعباء وتحمل ارل.ءوة، بشأن لينهض 

نفسه.إليه 

الذيسموفهلرتلثج، يلائم لا محا ا-بماهالية أهل عادايتج من هنه ئثحئج كشّت، ما صلن، وأزال ٣— —١ 
وأزالالحق، إل ومدالث. ناحر، وما ذنبك من تقدم ما للث، فغفر ءليلث.ا، ذ؛ايل.آ وكان كاهللث،، أثقل 

حثرتلشا.

كبثارةمتع.د.دة، جواب ١^١*^ رئ ؤيتتاول الكيال، ؛ممات، والأجرة الدنيا ق ذؤزك اش ورغ — ٤ 
عليه.والثناء ^، tvJLpأعل ز وذكره به، الأساء 

لن.ة اكو وهع همج، الكرب وْع سعة، الضيق ح يكول بأف مؤكد القه من وعد — ٦ — ٠ 
قوجد حاجتك، افه من واطل—، الدعاء، ق فاجتهد والمبادة التبلغ أع،ال من عملا أميت فاذا ٧— 
النافعة.معمورة؛الأع،ال أوةاتك« فتكون آحر، عمل عل عملافأقبل أتممت، إذا أي• العيادة، 
عليه.إلا الأمور حمح ق فلايمول، ربم،، إل دانا وثوجة ٨" 
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الثمِحصورة 

المواتيوالامتشاطأت:

اكمج.قرب عل علامة كانت الشدة إذاوقعت — ١ 

موتأكيدمثله ق القصود أل القرر ومن ه. ؤ0ءعآلثتمتئا ؤ لخملة تأكيد ه جلة ~ ٢ 
عندبالمر الير التحاق سوت مو الخملة هذه من المنقاد الخكم آل شك ولا ا-اقءر، ئصمنه الدي الخكم 

العسر.أثر ق اليسر أثر التآكيدمميال.ألترجح فكان حصوله، 
الاختصاصأفاد المعمول!١ تقديم لأل للفعل؛ رايهلة ةوله;ؤةزثبه ق *رالهاء عاشور: ابن قال ٣— 
)اكميرواكشم؛؛/ب؛؛(.]ا.لط؛مين:ا-؛[«. بجذبم،يئأشآءثونه المجرور تقديم نحو الاشتراط نشأ،حه 

غيره.ق شمع أمر، إنجاز من ميغ فإذا بالإنجازات، معمور الداعية وقت ~ ٤ 
أةأراد قلت،ت والمر؟ اليسر اصطحاب معض ما للصحية، )ْع( إن هالت، »فان اررءنثرى: فال - 0 

كالمقارنجعله حتى الترب اليسر فقرب قربيح، بزمان فيه كانوا ارن-ي المر يعد ببمر يصيبهم تعال اش 
للقلوب((.وتقوية التالية ق زيادة للسر، 

الضيق.شدة ْع يأي اف من المتخ بأف وتأكيد متقيئ إخار )٥—٦( الآيت؛ن ز - ٦ 
العبادة.ق والاجتهاد الشكر عل الزكية التقوس يبعث، النعم مل.ه ئنداد ٧— 
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اكنمحورة 

(.٣٦٣/ YYالقرطي )ضر مدنية. أما وقتادة: هماس ابن عن وروي مكية، اكرء.لت 

القاصد:

هيئة.أحن عل حلقه ق الإنسان كرامة بيان — ١ 

والحساب.البعث تقرير ٢— 

-م مءءج م؛*  ه*لتنيامحيي—؛- 

قصيهفيوه؛ثئؤ، ^^ ١٥٧^
يالإ.تيبمد هء ءيث.محمحِن ^^^٠ ّّييبم ردذقل-عل 

0محآشُمحس04
الضير:

نافعانطعامان وهما الزيت، منه يعصرون الذي واريتون الناس، يأكله الذي باكن ما ؛~ ~١ 
هقافه ومم القيمة، الأرض وهوق اصخ، موسى عليه اش كلم الذي ايارك بالخل بميم ثم ليدن، 

وتعديل،تسوية أحن ق ان الإئحلق لقد القسم: جواب يألما ثم وحرمته، دلقه مكة الأمي بالبلد 
يدععل حلمته اشتمثت وقد لأحله. حلى ما ْع متناسثا تكوينا وكونه السليمة، الفهلرة عف وحلقه 
المع.وعجيب الخلق، 

^تملثن وقالءؤ الهدى، -ج إذالرينهج السقف، الخحيم دركالت، يصترإل سوف، لإنسان ١ بتيأف — ٥—٦ 
بائيةواعتقدوا فهلرمم، عإوا قد الضلالة باعتقادهم وهم الخمع، معي ق الإنسان لأف الخمع؛ عل 

أحرفلهم المالحة، ١لأءء١ل، وعملوا آمنوا الذين إلا السابق، الخمع س امتئى ثم الدهر، أو الحجارة 
ولكنهالسليمة، فهلرته ق النه حلقه ما عف يبقى فالإنسان طاعتهم، عف دائم دئوابمم مقهلؤع، غم واسع 

أصلإل رجعوا لأنهم ذللثح؛ من مستثنون فهم العاملون الومتون أما بضلاله. س١فلين أسفل إل ارتد 
السليمة.الفهلرة 

 ~U يزدكوأيه فعدلك، وسواك تقؤيم، أحسن ق حلقك افه أى — الكافر الإنسان أبما — عرفتؤ فإذا
واصحةالأدلة أن ع العالين، رب< ولقاء والحناء، تكدب؛البعث، أن عف بممللث، الذي فها سافلين، أسفل 
نرة؟
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اكنسورة 

شأن.كل ق وتدبيرا قضاء الحاكمين هوأئمن اف.ث إل — ٨ 
والامتشاطات:اكوائد 

٠باض إلا شيموا أن للعياد وليص يشاء، كيفإ بم٠محالوقامم م يقأن ض — ١ 
لمكة•بئن يطور طع، ؛لومٍ، لها، تعظيا الوحي مهبمد هي بآماكن ئم ورة الل ٢" 
(.٢٠الأية)الؤمتون محورة ير فوائدنفينظرت ٣— 

•الدم، ل كا الزيتون، وصورة امح، صورة يتظرت ٤" 

•اليع الأالؤ، عظمة عل Lطع دليل واءتدال( تؤية أحن ؤ، ان الإنحلقة ٥— 

.ان الإنسعليها خلق هيئة أجمنر مي اك-يز، فطرة ا"~ 
•كنود خصيم جاحد إل نحول إذا ال~افااين دركات إل الإنسان هذا يرتد ٧- 
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العلقمورة 

الكريم.القرآن من نزلت سورة أدل وص مكية، النرولت 

القاصد:

الخالدة.الة الر،تمرير — ١ 

الهلغاة.مصير سان البعث تقرير ~ ٢ 

بمآضِآلثنيص

ربجمح<''ج'أوبمنرأفأكتئ'و؟هألبمتثء١فكئب ءلممق'و؟أوأمآوكا'و؟ ١رءسإة١ث ع؛داإداصق'وأ' 
ؤآنئولأنيند سعآؤايدُو؟ه ١٥٠ئادثث,هكنغ ?ع؛ -غاطثت نزيينثيلثْعاالثامنأو؟،سزكذن 

دأمب..ه
التفسير:

الغيهدا ليذان»ال الأية ول حراء. غار ل ومحويتعبد الض. عل نزل الذي الوحي أدل هذا ~ ٢ "١ 

همزكثب ث-إامء ين ثثاؤأ وثاَثت ؤ تعال: قال كيلك، يكن ل؛ أن بعد افه لكتاب تاليا سيكون الأمي 
سلمهما ؤيقرأ عليه، سمل يئلوما أن القراءة ءلاو_ح من والقمود القران. نرول ميل أي•  ١٤٨]انمك؛هم'تا؛ 

ولماباطل. إقبال بخالق ليس ئ ضرْ ذكر عل والإقيال الخالق، اف بام تعيأ ممبتدئا القرآن من إليه 
ئوله:ؤمنءأفيهوق وحدانيته. عل الأوصاف أدل لدؤر مقتضيا كان التوحيد دعوة ايتا.اء مقام القام كان 

فقدالخامد، الغاليظ الدم من صغيرة قهلعة والعلق أطواره. بدح محإل الإنسان، خلق ابتداء إل إشارة 
حالقه.تقدير وفق هداالإنسان أٍلوارثقون وبدأت يطثتاالذكروالأنش، اختلطث، 
والتفضلالإحسان الكثير محمد يا وربلث، القراءة، بفعل للاهت،ام توكيادللأول؛ الثانية أزأه ؤ — ٣—ه 

ولايعلمها لا لأنه القراءة؛ تندر من قو الشي ببال خطر U بدسه وأزال القراءة، الكاتجن علم بالعم، 
^اوق الكتابة. لاتعلم وأنت، القراءة ي٠ال٠اائذ أن عل هادر بالقلم الكتابة اكاس علم فالذي الكتابة، يعلم 

يعلم.مالريكن الإنسان علم افه لأن قراءته؛ دون لابمول الكتابه معرفته عدم بأن ٠ الّءث لّمس، تْلمغ، 
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العلقصورة 

 —U~"، أيهه نفمن أحس إذا تكبرآ، م ؤيتعاظم اض، حدود يتجاوز أن الإنسان هذا طح مى إل حقا
أحد،إق محتاج غيّ بائه صاحبها تحدث الضعيفة النفوس لأل وذلك دينه؛ عصمه مى إلا الغنى، واصع 

ولايالبثيء•فطم،دجمو، 
لهوإؤ، مرجعه قاف جهل، أب الهناغي هذا طغان محزنك فلا أي: ه، للشي وشيت، موعظة ٨- 

العوام،.من إليه يصير ما لايدري 

الكعبةفير يصل رآه ح؛ن ه التحي هدئ الذي التكبر، الألم هدا ج؛ووت من أءج_إ أعلئته — ١ ٤ — ٩ 
علأينهاه افه، بتقوى أوآمرأ الهدى، من متمكنا الصلاة عن سهاه الذي العبد مدا كان إن أعلئث، نمنعه؟ 

مطلعغير افه أق أنقلي عنه؟ وأعرض إليه، دعي الذي الختر المتكبر هدا جحد إذ أعينث، الخال؟ ُد0 
ءلأفال4؟

رأسهشعر تقدم عل دتمصن عثه، عن يرتدع لر ولثن جرائمه، عن الطاغية هدا ليرتدع - ١ -٦ ١ ٠ 
العاصي،الائم لهذا تابعة الناصية وهذه قمتنا. من يفلت، فلمن النار، إل عنيفا جديا ولتجدثته شديدآ، قبضأ 
وحهلئه.صاحبها ل،قدد_، يالإذلأل؛ جديرة فهي 

اللهدلكي عليه، ليسهلوا ودعاهم ه، الخم، لإيذاء النائي j، المجتممن أغرى الأم وهدا ~  ١٨— ١٧
جهنم.حزنة من الغلاقل الشداد ااعاJاد-C ملائكة دعا 

سجودك،وتابع يصوك، لا فانه منه، نحش ولا الحرام، المجد ي صلاتك، - محمد يا - تترك لا - ١ ٩ 
بالصلاة.افه مرضاة من القرمحب، ق واجتهد 

والامتشاطات:القوائد 

اهمأه•ؤ منه• نزل—، كلمة أول أن خلاث، عل يدل علم، الدين هدا — ١ 
إياه.تعليمه ان بالإنورخمته افه كرم من ٢— 
حياةالإسانية.أهمإبدغق القلم ٣— 

اكواضع.إل هلءا يد.ءوْ أن وينبغي حلقته، أصل يتذكردائا أن الإنسان عل — ٤ 
وتزكيتها•ه نفتعلهثر من حلا إذا والهلغيان للتجير اّتعداد الإنان لدى ه- 

افه.حدود ّيتجاوز فانه الغنى أبهلرْ إذا الإنسان بأن تقبئ ماخار الأية)٦( ى ٦- 
الخاهلينأذى من نبثه افه عصمة بيان ٧— 

الملحق.ق الناصية صورة ينهلرت — ٨ 

السورة.هذه قراءة محهاية بحي. الجدة مشروعية — ٩ 
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اكورّورة 

القرحلم)تفيمّ ء اكرين أكثر إل القرطبي به ونمدنية، أما والضحاك عياس ابن وعن مكية، الرولء 
YY / »الهجرة.بعل. ئرض ورمضان القدر، ليلة ق الترغست، ئصشها مدا ويرمح (. ٣٩

القاصد:

العظيم.القرإن فضل بيان 

آنحعآلذتريآرمحا،ّي جن

أدثبم
التشNVرت

القدرليلة ز العفليم القرآن هدا أتننا - \وو\طة والقدرة الكالهلة العثلمة من كا ئا - إى ٣- -١ 
ميالقدر: وليلة الحفوظ. اللؤح من الونيا ّ،اء إل الليلة هده ق واحدة حاله تعال افه أنزله وقد العظيمة، 

رمضان،ق وهي الّركة، من عليه تشتمل والفضل؛ٍا الشرف ولها القران، نزول فيها ابتدئ الي الليلة 

إماارقل.ر؟ ليلة ما u^؛^، ثيء فأي [. ١٨٥]اJقرةت ه آلمنءان ١كئ١مدفه ثبمزرمصان ؤ تعال: لموله 
ومضاعفهالصالخة، الأع،ال من فيها وما الكريم، القرآن تنزيل من احتشث، ؛يا شهر ألف، من حير 

الحناٌت،.

أياميعظموا أن المسالمين تعليم هذا وق فيها، اللام عليهم وجميل الملائكة نزول تكرر ~ ٤ 
ونزوللموافقتها، مثإ كثيرة ليال ق عيادمم لمون المليكرر نعيتها أحفى لمد بالقرآن، تكريمهم 

منهالإذن وهدا النزول• ق لهم ريبمم إذن بجذ بهذا وكان بركات، من تثمهم ما لأجل الأرض إل الملائكة 
السة.تلل؛، ق تعال اممه يقضيه أمر ل كق 

واكواب،١لغفرانى اللام ويشمل لالمسالمين، الخير لنشر القدر ليله الملائكة ئثزل بأي تعال يبشر ~ ْ 
ولاوالسلامة، المعمورة؛الملائكة القدر وليلة الليلة. هده أهل عل الملائكة وثناء الدعاء ؤإحابة 

الفجر.ومت، إل حثرها 



القدرسورة 

والأساٍلات:الفوص 

رمضان.من اكدر يدءآبليلة ستة، وعشرين ثلاث ق الكريم الارش نزول اكتمل ~ ١ 
بالفضل•وشهوره وعباده بلائه بعض ك،احص بالفضل، الليال بعض سحاته اش حص — ٢ 

علقو اش رسول حث وقد فيها• الدعوة قبول ابتغاء فيها؛ والدعاء الليلة تلك قيام يندب ٣— 
منرمضان.الآوا-محر العشر التاصهاز 

الزسمنعل وتثلم والأرض، الياء وتملأ  Jysاللائكة فإن الارش فيها نزل ام ليله تعثئ - ٤ 
الفجر.حص الأاتمين 

للدنوب.مغفرة اكدر ليلة قيام ~ ْ 
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الستةمحورة 

مالكثرة الأظهر هو مدنية *وكوما عاشورت ابن قال مدنية. أو مكية، كوما ي؛ن حلاف، ثئة الترولت 

(.٧٩ا/ والإتقان ٤، • ٠ / YYضرالقرطي رام: ، Y٤٦٧\/ )اكحريروس الكتاب،((. أهل نحطئة فيهامن 

ا.لقاصاو:

التيؤية.الرسالة تقرير — ١ 

الكتاب،.أهل كفرة وعقاب، \.إو»بن بثواب، ابث، تقرير ٢' 

بم؛.آقآؤتيمح

ئ0محتةآشتهمأ
محشتاآثي(^ه0ثحممقمحة0ح 

?©■إن١'^ دمن نذَ;ش آلزتجأ ^١ آلقاوة نمثوأ ثثفآآ أئن لا نمن أق إثدو٢ 
يت،لإسهميتأ©ُإثآكن

ألأمزثنيا من قوى عتءن ر؛أ؛ا-بمقت بمد أ©جرآؤهم -كرآلمثن ر أولإش آلصنيضت، وحملوأ ^١ ٠١٠
هرلإ''أو^' حثي لص د'لش ومحبموأ-ته عمم ِقييتيي؛آأبمايذآقث 

ثرتالتف

منعاليه هم ما تاركين الأوثان، وب.ة — والنصارى اليهود وهم ~ الكتاب، أهل من الكفار كان ما ~ ١ 
كلق الخؤ به يهم، ما يآتثهم حتى عنها، ومتتهين، الخالص، اش لتوحيد والناقفة ال٠مفة الاعتقادايت، 

يبمثحتم، لينتا نترك لا M؛■' الض بث نل ؤيقولون الكريم، التم، هذا بعثة يتتظردن فكانوا شء، 
الوعود.الم 

ورذائلالباطل عن هنزهة منماة صحفا يقرأ الذتحر ه، اف رسول، بعثة هي الئة هذه إئ ٢"٣" 
والأحلا3،.التوحيد عل وتشتمل هث، اف أنزلها قثمة أحكام المهحف، هده وؤر الأحلا3،. 

حاءمم،تمد الييتة هي فها الييتة، تأتيهم حتى عقائدهم ألايركوا قرروا الكفار هؤلاء كان فإذا ٤~ 
محيءإلا الحؤ، عن لإٌم وما كفره. عل بقي مهم، دمنهم آمهم،، مهم، فمنهم دمرقوا، اختلفوا ولكنهم 
ببيانجتايامم وتغاليظ حاصة، الكتاب، أهل عل التشنح لغاية مسوقة *الأية أبوالسعود: قال، ه. الرسول، 

(.٢٧٧ْ/ عود الاي )تفسير بالكلية((. الأءال.ار وانقهياع الحال،، وجم، الحث،، وصؤح يعد إلا يكهم، ل( مرهمهم أف 
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السةسورة 

الإسلام،إل كلها الأديان عن مائاين وجهه، بعبادمم قاصدين يعيدوه، أن رثبمم أمرمم هؤلاء إل ٥- 
والإحلاصالتوحيد شريعة عليه اشتمك بها مكرمينر محة، الالحتمية دين إبراهيم دين عل مستقيمين 

•الزخ والثنيعن التميمة اللة دين الإسلام، هودين وذللئ، الزكاة، ؤليتاء الصلاة إقامة ن مش 
ممايتتفئرونه كانوا ما نحقق من الرغم عل هواهم، عل ؤإصرارهم الشركن، هؤلاء موقف، ؤيخ؛ ٦— 
نارجهنموقوذ مصيرهم سيكون الوقف، بمدا إقبمم عقائدهم. اد فمن عليه كانوا وما كتبهم، عليه صت، 

كانواوإن،ا وأذى؛ااؤمين، ثر كل إلا مهم يكون ولن اف، عند الخلائق ثؤ وهم دزكابما، ز خالدين 
قلكبهم أصل عن فلئدولهم الكتاب أهل فأما الهدى، بأسباب ئليسهم بعد صلوا لأبمم كيلك!، 

فيها.الأصنام وأدخلوا الحنفية، عن صلوا فلابمم المشركون وأما تحريفها، 
A~U ~ اديالصالحامت، وعملته الواصحة، البينة بمدْ امتتا أخرى فئة الصالة، الفئة هن.ْ مقابل وق

وهوجناتالعثليم افة ثواب استحموا إبمم ه. اش خلق خم هم الفئة فهذ.ْ العزيز، اش كتاب ق بما حاء 
ْذْمحور نحت من الأبار، تحتهم من نحرى وسوف يرضيهم، متجدد بنعيم فيها بمحمون دائمة، إقامة 

قدوم اف، رضوان عليهم فيحل تعب، ولا مب يتثهم لا اكعيم هدا ق وهم وأشجارها، ا.بمايت، 
به•ثليمح، با وعفلمه اف، خاف مى يستحقه الحناء وذلك ء والكرمايت، الحارارت< من أعطاهم بإ صه نصوا 

والأسشياءلأُت،:الفوائد 

واتبعواعليها، تعاقبوا الذين من والب.ل للتحريفخ توصت، الإسلام قبل كانت اش الال.ياناُت، - ١ 
للبشرية.الخاتم الدين ليكون الإسلام؛ نحتار أن وقدره افه قفاء من فكان فيها، أهواءُم 

الفاعل؟باسم ه وؤث^لثتكن الفعل، بلفقل ه ؤهميأ يَذكر ت قيل ؛افإف ااراذيتالفخر قال، ٢- 
بالتوراةمقدقغ، ماتوا لأمم الأمر؛ أول، من كافرين كانوا ما الكتاب أهل أى عف سبيها فالخواب 

فإقبممالمشركغ،، بخلاف ص، متثه بعد بذللئج كفروا إمحبمم ئم محمد.، بمبعثه وققزين والإنجيل، 
مازي؛م/ا،؛(.ؤإنكارالحشر«ه)الشتدالض الأوىن عيادة ؤلدواعف 

ثرثعته•بمقت، اليتم، امحالح والعمل هوالإ؛ء\ن، الإسلام منفلور ق الخيروالشر معيار ٣- 

VAA .



الزلزلةسورة 

الزول:شة.

القاصد:

القيامة.يوم محدث ما حول بيان ~ ١ 
 ~Y قيه.الخاب ودقة البعث تقرير

النجياقوآليتي بمتصي 

يونذمالدا٥؟ 'ه'وهاوآلإمثرا آدما٠ آلأرص زلرادا'ه'دأمحت رلتك ^إدا 
0؟ص تا0ثنذ محئائ؟1ن 

دررقرايثمتاد يمثل ومن 0؟ ئرك> •مح؛ درة مثمثاد ثثزيعثو 
التمثر!

الذيالص الكوز الاضطراب من جزء وذلك البعث، وقت نحركأثديدآ الأرض إذا - ١ 
للحساب.افد يدي يينف للوقوف التوجه يعقبه 

الهاتلةالأنفجارات كرار من وذللث، ومعادن؛ ودفائن »؛1^1^، من بطنها ماق الأرض ؤإذاأحرجت، — ٢ 

أموامت،.من بهلنها ق ما محؤج وكاوإا1ئ، بما، اف أذن التي 
عهد،به له ليس ما يرى لأثه الدهول؛ ومسه فيمنع شيثات أمره من يملك لا الإنسان هذا وترى ٣" 

الأمر؟ق ماذا ذتساءل، 

ظ؟U الماس: وقال أثقالها، وأ.؛مِنثه الأرض، إذ الرم،، العصس، الوقح هدا ز ٤-ه- 

أثقالها؟أحرجت، ولماذا أحبارها، بأهوال، الماص نحدُثح يومئذ 

يحبجهة إل صنفه كل متفرقين، أصنافا الحشر إل الاءص يمج كله هدا محديث، إذ يوم " ٦ 
ويروهاليتلمواحناءأتمالهم، يقدرون إبمم الورد. الماءبعد عن الماص تشبيهابامراف ومنازلهم، أعالهم 

العغ،•رأي 
A~U — جانيحل وهدا يلقاْ، فوف — حجمه أو وزنه ق صغيرآ كان مها — عمل أي يعمل متى

والشر.الخير 
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العادياتسورة 

الزول:مكية.

القاصدت

والفروسة.الخيل ضل ١- 

عليها.والخاب ان، الإنأعإل إحصاء ٢— 

أمحيي ين

ُخمءسا؛ه'ضعنمءتاثو.ثااهاظاشنيت صيثاهأ'فامرس ؤو\لاثد.ثت 
١^ه يثديده ^دهثإقئ>بمي،آم ^كوده'ىةدُ 

بمؤرتإدا بمثم 
ااتمسثرث

التيفالخيل الجري، شدة من بصوما نحمحم وهي أقرعة بالخيل ت أقسام يثلاثه تعال اف يقيم — ه ~١ 
شدةمن الغار قتثثر صياحا العدو عل نمر الي فالخيل الحجارة، عل حافرها بوح النار شرر مج 

ميدانوّهل ئصسحوا الأعداء، ءغ يفرّاب ةتتوّهل العدو، مواح ؤ سرعتها 
 —A~.\ ذلك،عل واثه تحصى، لا الض ربه بنتم جحود الإنسان أن عف بدلك تعال سبحاته يقم

جدأ.لخريهس الال، لحيه ؤإثه الحساب، يوم ل بازنوبه تفه أمام معرف الجحود 
للحساب،الوني منها فأحيخ القبور، ق ما أثير إذا الإنسان هذا يدري فلا أمره عاقية أجهل ~ ١ ١ ٩~ 

كانواما يجمح عليم افه أن الإنسان هذا يطم أفلا ييروته، كانوا ئ الخلائق صدور ؤ ْا وأحعى 
الجراء؟أوفر علته جارتهم وهو يصنعونه، 

والأستياطاصالفوائد 

للجهاد.كانت إذا ولأسيا لشأما، وعلأة العادية بالخيل اف شم ١- 
باش.إلا يشموا أن للعباد وليس يشاء، كيفما يمخلوئاته يقسم أن ف ٢' 
الدماءتميد عف يعمل الجمجمة، ئا٠ع ق عادي عير تثرمحي يتذلام تتمتع الخيول إن الخبراء" قال ٣" 

أربمضمن أقل رددّها حرارة درجة تظل أن بجب لكلخيول الرياضة فالحيوانات المح. إل صل التي 

.٧٩



العادياتصورة 

التظامهذا لولا أته العنإء ويؤكد الخ، ق ئالم، إل تعرصت، ؤالأ العتيقة، ١كلرسارت، حلال مئؤية درحة 
 •Xالعدوالريع لما الخيول، روومحى ق للتبمري•

-^222^201002/http://www^aheel7.com/ar/!ndex.php)

الكريمة.الايامحت، هذه بين العثليم العالمي اكام، ينجل سا ومن 

والتحصيلسواه. ما وذم، وست،، بقى ما قيء كل من الحاصل الاغةت أهل قال ( ١٠)الأية ق — ٤ 

مالالشاعر:والأمالحصيلة. محصل، ما تمييز 

الحصائلالإله عند حصئث، إذا شب ميعلم يوما امرئ وكل 
•والشح الهوى حأْ ق ادتكس الإيان قيم من ان الإنلخ اتإذا ْ- 
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القارعةمورة 

بالاتفاق.مكية ت النزول 

:juالقا9،

الخساب.ثم الكون ق أموال من يصاحبه وما البعث، وئؤع إثبات 

حقالمتاآلتاس يثءى ق" ماآلثايعث?نأ' وتتذدف  ٢٥??ج؟ماالمادعم ولمايعق 
?٥"ملأزينث» مك ئاماشذ ?٠ محنكالمهنآلموش، آلج؛ثتاد ?ه؟وذحؤ_ك آلمأوب 

ومآأدر>؛ك?٥؟ ذأئهُدثثاوثة  ٢٥?مو؛ؤب_>نث> حمت، وآمأمى ?٥ __ثات رإو،ّعيكثت يهوؤ، 
مار.ح1مثهأو؟يممامت?ه؟ 
التمسثرت

شداتدها؟؛حقيقة الرّول أيأا أعلمك قيء وأي بأهوالها' القلوب تقؤع القامة ٣" "١ 
وجهعل التفرق التتشر كالقراش فهم مهيب، موقف ق الناس يكون العصيم، اليوم هدا ق ~ ْ ~٤ 

وتزمموحيرتم صعقهم ق وذس ومغارحا، الأرض مشارق ز البعثرة قبورهم من محرجون الأرض، 
العثركالصوف تكون فوف الراسية العظيمة ا-لحي1ل أما واحد، وقت ق وخروجهم هدى، غير عل 

أجزاوها-فتتفرق ونحوها، بالزلازل تندك الحال لأئ وذلك يتطاير؛ الذي الأجزاء التفرق 
رجحتالذي هو والثال سيئاته، عف حسناته رجحت الدي هو الأول ت صنفين الناس ويكون ٧" ٦" 
ككدفيها ليس ؤليية حياة ؤ يكون سوف الأول فالفريق كالكافر، حسنة له ليس أو حناته، عف سيثاته 

وتعب.

هيعادة والأم ازر، إلا ومآل مأوى له فلبس الخال، اليئ الشم فهو الأحر الفريق وى - ١ 
الحامي،الإيقاد دائمة نار إما عظم، لثيء هدا إن يتتفلره؟ الذي الصير ما أندري وممزص، الولد مأوى 

الدنيا.نار عن نحتلف يدلك فهي 
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القارعةسورة 

والأسشاطات:الفوائد 

عله.الوقف صد نحمف لأجل محثب كت، الهاء ١( الأية)• ي ه ومت ق الهاء — ١ 
كلمن ءهئ.م> أن وهو الاحتياك، يسمى اليديمة الحنان من لون عن الخدث ل ٢" 

الأيةمن وحذف ه، أثة 5إتيّمها وذكر ا-إكة(، )نامه الأول من حدقن الأحر، ق أس4 ما نظثر 
الأحر.ز أسته ما نقلر كل من ءحال.ف ه، ذآمهو،قثاودة وذكرؤ شقية، عيشة فهوق ت الثانية 

من ٠٠ه ^١^٠١^ صاست ابن عن طلحة أي بن عل عن الحن نده باسلي أحرج ٣" 
(٦٦٤٠،اكضرانمححة/ ٥٩٢/ y٤الطبري )تضر . وحدار٥ءياد،ه٠٠القه، عثلمه القيامة، يوم أماء 
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التلكممحورة 

هذانرى كتأ ،؛ ١١٥أته كعب بن ش عن ئت ئا مدنية؛ أما والواحح مكية• إما ومل؛ مدنية. النرولت 

٨(.٠ / ١ الإتقان ا السيوطي ورجحه ، ٤٤٢القرآن،/أحكام صحح نمى الوهذا ابن قال (. ٢٧٥/ ١ ١ الياري )قح 

\ظ\صد:

وكثرةكثربم، عل وعقاثمم الكفار لمصير و١نيهمبم التنهد^ من والوعظة العبرة ~ ١ 
أموالهم.

هيفت تنسح 
-غ>صَََ.>.>ط

0
0ئنلتثيءتقمح00لثثقأامحت 

؛؛©؟همح-تيمحءي<'ألجمءِ 
الصرء

الخاضوهو به، الاشتغال عليكم محب عا شغلكم ئد المشركين: ائة ممال اض \-y-محاطب 
وسغيالشرلث.، أهل حمال من والتاهي اكافس فهن.ا اياصب. وكثرة والقبيلة، وا-بماه بالمال والتباهي 

القابر،زرتم أن إل التكاثر هذا عل مضيتم وقد اش، عند مل.موم الخلق حدا التلبس أن السلمون يعلم أن 
يمهم>ته.أن إل التكاثر عل محبول فالإنسان متم، أن إل أي: 

هداوأة الآحرْ، إل رجنثم إذا أمركم تعلمون وسوف، علميه، هم عثا والريع الزجر يأف "آ"؛" 
وعيد.إثر فهووعيد والتهديد، الزجر ق نيادة الثانية والخملة ينفعكم، لا التكاثر 

لأنكم،،؛ joiطاعة التكاثربالدنياعن وئاألهاكم خلال، ق اثكم نتزيتم اليهين علم حقالوتعلمون ~ ٥ 
غافلون.

 "٦ ~U بهأؤت مضمر م قجواب، ^١ ١١الألومي: قال عيانا. الخحيم متشاهدون انكم موكدآ قمآ
(.٢٢٠•"T/ الألوّي )ضر تفخيإ<ا. إمامه بعد انذروْ ما به وأدصح التهديد■، به وشيد الوعيد، 
مزاليسأل فالكافر والكافر، المؤمن يشمل وهذا اكعيم، عن لثألن واض العفليم الوقف ذللث، ول ٨- 

لأممتوبيخا عليهم أنعم حا يسألوا أن واستحقوا باض، أشركوا فقد العمة، ص يود فلم وتقريع، توبيخ 
عليه.عنت، فلا ينكره قام قد كان ؤإذا عليه، للمق إظهارأ يأل والمؤمن العمة. صيئوا 

-٧٩٥



التكاثرصورة 

والأ>سماظصالمواتي 

بيتلحلوا ثم صها، اش رصي وعمر بكر أبا أ-محؤج الذي ابلع حديث ل '،ق؛، هريرة آنجا عن ١" 
يصولقال ورووا شعوا فليا وشربوا• العد.ق، ذلك ومن الشاة، من فأكلوا شاة، لهم ذح وقد الأنصاري 

ترجعوالر نم ا-بموع، بيوتكم من أحرجكم القيامة، يوم انميم هذا عن لتسألن بدم مي ءوالذي قو: اش 
١(٦ • ٩ -ا/ ٢، •  ٣٨برتم الأثرين كتاب ملم، )صحح اكسم«. هداأصاكم حش 

الوصحشتلاقوا سهم ف،ا واكاض الانشغال هدا عل الاس حال بملل ٢- 
الشن.من أعلاها مراتسم،، العالم ٣— 

الشرعية.الضوابهل• وهى الحياة ُدْ ق ئنعمه يكون أن لم ياي■٠؛،.^ — ٤ 
للاحرق.العمل عن بالدنيا التتاذرروالأنشغال ذم ٥— 

■٧٩ -





العصرسورة 

ألمراده وليس ذلك. عل والصبر اف إل والدعوة الصالح، والعمل بالإيإن المسك، عل وحثا موعثله، 
حرل أئه عرف إذا عائل ان إنفكل موعثله، 'قمتهم لكن الشريعة، حح ق للخالق كافية السورة هذه 

الأربع،الصفامحت، بأده يتصف أن يتهليع ما مدر محاول موف فاو4 الأرع، الصمات، سيده اتصف، إذا إلا 
(.٣١٧ص )ضرجزءصم .  ٠٠الحران من ه نفنحليمس ؤإل 

٧٩٨ -



الهمزةمحورة 

مكية.النول: 

القاصد:

الإنسان.كرامة من ينتقص لئى الوعيد 

١^١^^بمي 

سمصمحمءيتظئت0بمانتامحأظث^•َ»،م:
?وؤأيعوؤ ثليع أهآآلإ، آلنوئدي ثارآش ممته؛٥؟ ٠؛^ أدرمك أه؟ومآ آثثمق ؤ، شدة 

علإآمث3ع؟هأفي'هم-محدددمهأهإثبما 
التمثر:

منهميخر بأن وذلك وقوله، يفعاله اللم؛ن بايداء يقوم لئى بالهلاك سٍحانه اف4 يتوعد — ١ 
وانمن.بالخاحِج الآحرين بمال هوالذي والؤاز هوالغتاب، الهئاز إل ت وقيل بلسانه. ويؤذي،م ويميهم، 

منه،موارده يعدد وممى الخمع، هدا من وأكثر المال، يجمع قام الأذى ^ا عل دأب الذي وهذا ٢" 
نياء.ق محيأمواله أن فصارأكبيهمه 

عمره.ويطيل الدنيا، هده ق حالدأباقيا سيجعله ماله أئ الإنسان هذا ويقلن ٣— 
وتوجيهالان.ل من عليه اش أوجس، بما يشم لر إيه واعتقاده. عمله عن يرئع أن بدير الإنسان هذا إل ~ ٤ 

ومحرم.فيها، يقع قن تمتت التي جهم طزحاو لثطزخن إنه نحوالخثر، 
فيها؟وى ئى كل تحلم اض العليمة النار هده حقيقة عن أعلمك قيء وأي ~ ٠ 

عذايهيعدب ولا ، ١٠٢-يعيب لأد4 شمحه؛ إل سي«حامح وأصافها أبدأ، نحمد لا الكب الشثرة اش نار إما ٦" 
مطابقاا-لحزاء ليكون حطمة؛ دمي لمزه، محرم فهم فعيهم، يزف عل عذايم لكال عدل، وهوعداب أحد، 

اللفظ.ق حش للعمل 

الصدورق مكنونة القلوب أن تع حرارما، ثا.ة من القلوب إل ؤإحرائها أثرها يصل النار وهده ٧— 
طبقات.ا-بملد عن يفصلها 

-٧٩٩ -



اهمزةمحورة 

إلهملايدخل مطبقة، الأبواب مغلقة وهي للخثر، الغاع ليإل، ا-لخمإغ الؤاز، هذا ببما ويصهلل — ٨—٩ 
وقدمطولة؛ وأغلال سلاسل ل موثوئون وهم فها، يركون لأمم فرج؛ لهم ولارمحان،ولايرجى ريح 

باب.علبهم فلابمع بأوتاد، ئدت نم الأبواب عكم أطيقت، 
والامتتياطاتذالفوائد 

ذللث،.حم يليق فلا الومنون أما واللمز، الهمز الكافرين أحلاق من — ١ 

أوإيذائهم-متهم والتنمهس الناس، واغتياب واللمز الهمز نجريم ٢" 
اف-سيل ق ولاينمقها الثروة، يجثع يشتغل مى دم ٣" 
وكثرتما•الأموال، بجمع لا الإيان بقيم الناس بغ، المماصل ٤— 
ولكنهفيه، اممه حق يود ولر اش، سبيل ز يشقه و1؛ عدده، أحمى >رأى; )٢(: الأية ق العلمي قال ٠— 

(.١٨٩'T/ )ضرالطري وحفظه٠٠. فأوعاْ خمعه، 

افه.طاعة عن فتميم يئر؛ياله، لمى والوعيد التهديد ٦" 

 ٨.-



القيلصورت 

الزول:ْكة.

القاصد:

لها.تعال اف وحماية وقدسنها، الكعبة عقلمة بيان ~ ١ 

قريس.كيد عنه يدح اش يأل النبي. تثبيت ٢' 

أقأاؤنيآ؛جمبمي 

اءفيمحيي0صمح 
أهأهثاًْنيلم •يمثهمممْنيا ييمي؛؛٥" تن ئربمهم;بمجاراز ُهأُ آباِبمل 

التفسير:

العززوجيشه الخبئى أبرهة بقيادة الشهورة الفيل أصحاب بقصة قووأمته رسوله تعال افه يدآكر ~ ١ 
علمالآم؛ن الرسول أيبا ~ علمت قد الشرفة: الكعبة لهدم الكرمة مكة إل اليمن من توجه حينإ ؛الفيلة، 
الخيش.ذللتج تعال اف به عاقب الدي اليمان ذلك - المن 

وخسران.ؤإبطال تضييع ق ومكر شر من دبروه ما اممه يمز م ٢- 
متتايعة.بعضى إثر حماعايت، ز طيرآ أبرهه جيش عل وأرل ٣" 

رعتهاالش اليابسة الشجر كأوراق، فأصبحوا صالج،، متحجر محلين من بحجارة الشر نقيقهم — ٤ 

هوه ماًًكدنيز ؤكمصء5، قتادة: عن الطري دأحؤج فأهلكتهم• ثقتتت،، حتى بأقدامها ووطنته البهائم، 
T اسدي )ضر النتن.  i / المحح الضر ٦، ٤ ٤ /i •٦٧.)

والأستتحاطاُت،:الفوائد 

ذلك،.عن لاتعجز اممه أسباب فان اش دين نمرة عن البشر أسباب عجرمتج إذا — ١ 

تحرْ•ل كيده محعل تعال اف فإف وء بافه شعاثر أراد مى كل ~ ٢ 
جيشولضخامة ناحية، من لتفؤقهم الحرام؛ البيت، لنمرة سيقا يفعلوا أن العرب لر ٣— 

أحرى.ناحية من معهم الفيلة ولوجود الأحباش، 
أحدبولايعجرْ أمره، عل تط غالتعال اض ٤" 

إلاموسبحانه.حقيقتهم يعلم أحد دلا أراح، حيث، جنو.دأبمحرمم ش إف ْ~ 

٨.



قريسسوية 

الزول:مكية.

المقاصد:

تعال.ف والربويية العبودية تقريرتوحيد 

د:__يآسآؤمحص

>>أجمعَ'مم. َ'ت,ت* 'آت"أ.آ7َ ء - مئ؟آلتت ٥^١ قعتدوآرب محآلمس؛ي، آلقتا.؛ ياثلأ إءكغهم مردثرر ؤِلإيلنما 

اليمنإل عليها اعتادوا التي والتجارة الأمن من به حقها وما قريثى، ميلة عل تعال اض ينثن ٢- -١ 
قربشلعادة اعجبوا عليها• تعاق افه يشكروا أن يبغي الش والشتاء الصيف يخيرات فتحقلون والشام، 

والإكرام.العم من فيهإ وما الشام، إل الصيف ورحلة اليمن إل الشتاء رحلة ل اعتادوها الي 
منوآمنهم الأنعام، و٠ايمة الخيرات من رزقهم الذي الحرام، الجد لرن العيادة فليحلصوا — ٤ —٣ 

ممتلكامم-عل والئندى الخوف 
:vالفوائدوالأمتشاءلات

أيأهمتته،افي، دليل قريش:*يا، عل وامتنانه الفكري، والأمن الغذاثي الأمن تعمش هق اختياراطه — ١ 
محهع.

لهيبمر أو كالخيثا مباشر تحو عل له يها أن إما لأيه افّ؛ هو الأسان عل النتم مندي إف — ٢ 
يده.مءuول، لتغدوق الأساب، 

افء.وطهره الإسلام، بعد تعثليم،، وزاد الإسلام، قيل معظم الحرام البيت، ٣— 
وطاعته.وعبادته الئئعم، بحمي. إلا الثكز هدا يكون ولا نعمه، عل افه سكر وجوب — ٤ 

-٨٠٢



عون 111سورة 

ةوله:وإل أولها من الإتقان ول مدنية. وقيل: الأكثرين، قول ل مكية النزول: 
(.١ ٠ ٥ )ا/ مدنية. والباش مكية، 

القاصد:

والحساب.العث تقرير — ١ 

وحائه.تعال ض العبودية تقرير ~ ٢ 

بم_يآقمآي

ولأمحسؤتابأئ^؟ نئآهى ^؟ ٥١الديت يثآئى

٢٥براءدنك ئم ل؛بم، ١  ٢٥ثاهوف صلاخم ئترص أه'آلإ-ن 
ه ٢٥

•الفسم^ 

وأمته:»_ Sllرسوله فيخاحلب انحتاجين، عباده وحؤ اف حؤ ق يقرطون الدين تعال اش يدم ٣— — ١ 
حقكل عن سد اليعيهو القيامة يوم بالحساب الكدب فدللشر الاحرة؟ ق بالحساب بجحي الذي أءرنث، 

إطعامعل ضر0 ئ ولا صيفا، زجرآ - الرشد بس سلخ دلر أبوه مات الذي ~ التيم يثرجر يظلم الذي 
الحاجة.أسكتهم الدين المحاجض 

والكر،الفحشاء عن تنهى الصلاة لأل القيمة الاقات ئعالج الصلاة عل المحافظة أق وبٍا ٧— —٤ 
روطها،ويثا زوقتهالملأة أداء عن يتشاغلون الل.ين الم1لين، والعقاب، بالهلاك تعال اف ثوعد فقد 

الذينبالعماي، أيضا وثوعد التافق،ن. حمال من وهذا الناءس، لثراهم وصلاتهم يتظاهرون؛١^١^٢ الذين 
بثيء.نمنها لائصؤ التي الأشياء لءارة ويمنعون منتحميها، الزكاة لانملون 

والأسشاطات،:الفوائد 

التمضن.عل القي، ئوء بالدين يكدب الذي علامامحت، من ١— 
وقتها،عن يوحرها فلا عتها، سهو لا ولكثه هو، الفيحبمر صلأت4، ي المصل هو يقد  ٠٢

أركانها.إقامة ز ولايتساهل 

بد.ل،.ز ئخا ؤيفلهر الناص، عن الخثر يمع مى تمال اف دم ٣" 

-A.r.



الماعونصورة 

والحتاحن.كالأيتام الضعيفة المئات رعاية عل الإمحلأم حرص — ٤ 
الصلاة.عل الحافظة أهمة -اكيد ٥- 

الرثاء•من اكحذير ~ ٦ 

•ورة الق الذكورين الكفار حمال ق الوقؤع من التحذير — ٧ 

-A.؛



الكوثرسورة 

٥أ١ ٩ ٢آ/ القرطم )ضر مدنية. أب وآخرين الخن دعن الخمهور، عند مكية النزول 

القاصد:

والآخرْ•الدنيا ق العميم الخم أعطي أنه قووبشارته لرسوله تعال اف رعاية 

آتييآذ إتسي 

^ةش؟تن0هقابمح0ه
■الم\ر 

الممرالخم - الرسول أبما - س أعيسا - الشاملة والقدرة الكاملة المقلمة من لتا يا - إنا - ٣ -١ 
علفواظث السك، من المطر حافتيه وعل اللؤلؤ خيام بممثز الخئة ل ومرا لداتين، ال 

وحده•وشكرآله وحد-ْ، سحاته باض متقيا اليهيمة واذح شكرآله، تعال، ض الميادة وأحيهس صلاتك،، 
خثر.كل عن موالتقني ييغضك الذي ءا-وك إن 

والأ>ستياءلات،:الفوائد 

وتقرييه.الخم،. تشريف لقمار• الخاط؛، صمير إل  ٠٠رمت،  ٠٠إضافة ١— 

ءطاءافاديئهلأخدله.٢- 

بالصلاة.تتمه عل اش ثكز ٣" 
ورحالها.للدعوة الئاوتة الأوصاف يثيرون زمان كل ق الدعوة أعداء انفك، ما — ٤ 

وعت'ذيه-هر فإثه قال: أعلم. ورسول اف ملتا: الكوثر؟ ما *أتدرون لم: مرواه الذي الحديث، ل ه— 
•٣(.•ا/ ••٤، برثم الصلاة، كتاصت، يم، )صحح خثركثير،<. فيه ه.، ري 

-A.O-





الئصرصورة 

بالاتفاق.مدنية ت النزول 

القاصد:

الإسلام.ق التامحى بدحول والبشارة اف، عند من الكامل بالنصر الوعد 

أةيأاؤءفيآهيتم 

آوث"©"دينآس ذ دمحث الثاش O تيذاأكاتمحآشلآ^ 

الش|سار.

وعد.كوقد مكة، فع عل افّ وأعانلث، م؛ين، عرير العدوبتمر عل الغالبة ~ محمد يا — حمالث إذا ~ ١ 
ؤيثويعوته.يرجونه، لمون الوكان مرة، غير ياو.ااك افه 

حماعامت،،إثر حاعامت، الإسلام دين ق دخولهم الناسي هن كثير ينلن موف افن القح هذ.ا وعقب ~ ٢ 

ءسالث،.بأم ^ا ترى وسوف 
عنافم فتره اش، دين ز الناس ودخول افن، والقح التمر وحمل البشرى، هدم حماك فإذا ٣— 

تقصير؛كل عل اه واستغفر الفضل، هدا عل الأمتان بمدا إترار حد محمد يا وامح.،، به، لايليق ما كل 
ريهأل يأن إلا يبق فلم الدرجايت،، رع س تزيد افي والقربان الطاعاُت، أعيال وانتهاء افه، للقاء لتتهيأ 

لعباده.والغفران التوب كثير كان افه إق له. يعرض عج التجاور 

والامساطاُتج:الفواثد 

الأمة.الدينولأْ لجذا افه وعد التمر ا~ 

بغيبالإخبار من هذا لأي ه؛ سونه يدق عل فثاهر دليل وقوءه قبل مكة بقح الإجمار ٢" 
ايصتميل.

-٣

أجله.وقن'ن، ه، التتي تني يمئثش بآما ورم الهدم ْن المحابة بعض اسبط ٤— 

A.V



السدسورة 

مكيةالنزول: 

القاصد:

وزجرهما.وامرأته، فا ش هوبوعيد لرسوله تعال افه تسلية 

شاسيصإآ،دارادا>تت،  ١٥٠مالمح,وماْكث< تاهوتإتتث ?٥؛ لهّ؛اوسب نداي، ؤ3ث1< 
^دماجثتنثمه'ه

النزول:صجسج 

درمطك؛! ٢١٤]الشعراء: ^ يأنذرضتيلئ،آلآنير؛ق ؤ نزلتر: لما قال: عنه،ا افه رصي عباس ابن عن 
فاجتمعواهذا؟ من فقالوا: صباحاه. يا فهتف: الصفا صعد حش وؤ افه رسول حمج الخالصين متهم 
علميكجربما ما قالوا: ممدتحر؟ أكنتم الخبل هذا سفح من ثمٍج حيلا أن أمحرتكم إن أرأيتم فقال: إليه، 

فنزلت:قام• ثم إلالهذا؟ جعتنا ما للث،، ثثا أبولهب: قال شديد. عياب يدي بين لكم تدير فإف ئال: كذبا. 
سلموصحح ، ٤  ١٩٧ برثم الد الضر-ّور؛ كتاب \،/بم*ا"-'اا'— الخاوي )صحح ه. لهبروكب ي، ندا ؤ3ئ1أ 

يمر(.الأينت ؤتأنذنتعال: قوله ي باب الإي،ان، كتاب - ٢ ٠ ٨ يرقم ١ ٩ -٤ ١  ٩٣/ ١ 
الش«أار.

المطلب،،عبد بن الثرى له؛،)عبد ش يلءا هلكت، ه: افه رسول آذى الذي المضل تعال النه يدم ~ ١ 
ه.افه رسول أبوفبؤمعهيا؛إين>ائه ومللث، 

أولادْ.ولا جاهه نفعه وما اش، ^اب عنه دم وما ماله أفاده ما — ٢ 
تمغيكانت، التي سفيان( أي أحت، جيل هووامرأته)أم المحرقة، التو1د. ذات جهنم نار سيحل - ّ؟-؛ 

لإيدائه.M الشذ >يق ز قتنثرْ الشوك، تحمل وكانت، للإفساد، اكاس بالنبة؛؛ن 

النار•ق به ويعيب به، ربط الملمه ، والليفغلميفل حبل المرأة هذه عتق ل ~ ٠ 
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المدسورة 

المواتيوالأساطات:

m.ورسوله لاياته للفللمة اف إهلاك تقرير ١- 

الصثرق حنة أسوة اش رسول ي وله الكيير، القدر الأذى وصروب الا>وةات من الداعية يلش ~ ٢ 
ومواحهتها.عليها 

إعجازمن ومذا الكفر، عل وزوجته ف< أبو مات فقد تقبل، البغي_، الإحيار من السورة مد6 ٣— 

القرآن•

يهمفعول ه ■حنالذ وؤ ه، سيمق ؤ ل المتر الضمير عل معهلوف ه وآنرأت-م. ؤ قوله• ~ ٤ 
حالة.بالذم أخمن ت أي الذم، عل 

.القيامة يوم سيئا العيد عن لايعنيان والولد المال إن ه— 

العياب.أسد ق صيكون وغدأ الأعداء، أعدى كان فقد ، له عمومته هو الني عم يّني م ٦" 
بيانمحلئنمرهمةو.٧- 
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الإ-خلاصنسورة 

اش.ابن عسى ئالوا: الدين واعل اه، بنات ا،للائكة أن اعتقددا الدين الثرين اعل السورة ل ٣- 

قالواالمشركين( أل( ه كعب بن أبي، عن ثت ما وانراحح مدنية. ت وقيل مكية، النزول; 
)اخر-بمامضفيه. اهأ^سآلءثثثد اش;ؤهلهمأسآرثد فأنزل ربالث،، لتا انسب ه; اش لرسول 

والحاكم)ال—تلدك(، ٤ —ه ١ ؛رُما  ٩٠/ ١ حنيمت)التوحد وابن الإحلاص، صورة ومن ياب الضر، —كتاب ٤٣٣٦ يرقم ٤ ٥ —٢ ٤ ٥ ١ ْ/ تن الم
■٢(  ٠٦٨ يرمم المرمذتم، صن صحتح ل الأيان وحشه ٣(. ْ ٦ / ١ ٣ ١لاري، حجر)فح ابن الحافظ وحته المغمي وواض وصححع ( ٠٤•٨ 

السورة;فضل 

ليلة؟j( القرآن يقرأثلث أن أحدكم ااأيعجر لأصحابه: الشي. قال قال: ه الخيري سعيد ]ي عن 
)صححالقرآنءا. ثلث الصمد الواحد افه قال: افه؟ رمول يا ذللث، يطيق محا وقالوا: ذلك، عليهم مس 

٥(.• ١ ٠ برقم قو، النم عن ءات؛-ت ين صرة مه ^ أحثي اقئ ئزهن ؤ فضل باب القران، فضائل محاب الخاوي، 

القاصد;

تعاق.ض والربوبية المودية توحيد إثيات ا~ 

والمات.الولد تهال اش إل، ئب قن كل عل الرذ ٢- 

بميأساؤ؛فيآض

0•ؤمئنأش'آتتئ0آئث؛لثثثت0مجمنمتحثن 
ْقثتاأ.تثت0ه

الكي.نزولها ق تقدم النزول; بي، 

،ر.الف

لناانب قالوا: الدين للمشركين( حاسأ قولأجازما يقول بأن محمدآه رسوله تعال افه يأمر — ٤ — ١ 
لهوأحل•، مادته j( يشاركه لا تعبد، أن وحل0 التحق اش هو رق إن عليهم: يرد أن فتلته ربك، 

محادلا ذاته' j( لا صاليا ولا مثيلا له يكن ور ولرآ يتخد ولر يلل.، لر وشرفه، سؤدده ق كمل الذي بحانه 
أفعاله.ل ولا صفاته، 

والأسماطات،;الفوائد 

قيء.كمثله لبى وأفعاله صفاته واحدق افه — ١ 
ّواه.ما كل عن اكئ الكيال، لصفات فهوجامع هق، اطه ممزيه تآكيئ. ٢- 
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الفطشسورة 

(.٠٦٧/ TT)!نظر:القرطي مدنية. وقيل: مكية، الأكثرين قول ق هي النزول: 

ورم•الفضل 

فيها،نفث ثمم ض، جغ  UJكل فراشه إل أوى إذا لكن m الض أن ٠٠فاك: صها اف رضي عائشة عن 
يمحثم ه، أزد ش وؤ ه أزد؛؛٢^٢^، ش وؤ ه، حكأ T_ ز ش ؤ فيهط فقرأ 

مراتا٠ا.ئلاث، ذللي يفعل جده، من أقبل وما ووجهه، رأسه عل ببما يبدأ جسده، من ا<سطاع ما -بما 
'٠(. ١٧برقم العودان، فمل باب القران، فماتل كتاب ايخادمح،، )صحح 

القاصد:

تعال.فه والربويية العبودية توحيد تقرير 

•م ؛ ٠٠٠٠؛•بَ  محاونيارنج.ميثسج 

ويزمراه؟ ويب إدا يخ، شرعا وثن أ©؟ ينثرما"ءند، و؟ أعود ل هؤ 
^^نمثاسدلأاصدهه

النفر.

الليل،شرور من منجاة المح؛ فالق أ-بمألل ُهت بالاسعانة لك.اائ،، وأمته نبثه، هث اممه قفاطب، — ٢ —١ 
الليل.كشف، الذي المسح حلق هوالذي فاش 

هوةوله-ؤوذب العموم، به يراد ه ؤعا>ّق وتنكير ظلمته. \>ثتئون> إذا الليل شر من اطه أُبمأإل ّآ~ 
الذيالمكروه لتحصيل والغدر الشر أصحاب، يثحثه وهوومت، قيء، كل ق ظلامه وتغلغل غمر، أي^ 

ءنشدونم.

إذاالحرة ُيفعله امّان، نحريلث، ْع الئيء ق ينفخى اللواق شوالساحرايتح من اطه إل ألتجئ — ٤ 
دامت،ما يتمث الحر أف الحرة ويزعم عليها. نفثوا ثم عقدأ، عليه وعقدوا ئيء، ق سحرهم وضعوا 

١إليه لابجندي مكان فيدفتوماق حثها، مى قنافون واللائج معقودة؛ العقئ. تللث، 
الغثرة،لأجل الأحرين ق نعمه الخامحدروال، يتمر وهوأن حد، إذا شرالخامد من اطه إل ألتجئ ~ ٥ 

•مثلقىتروقهمحاله الخثر من أنيكوفله المرء ينمى إذ المهلة؛ وهوحلاف 



سورأالفلق

والاحاطات:الفواتد 

الشروروأصاحا>>اا.من ليحقتله ؛ ٠۵١يكمءإل أن باللم عنتن — ١ 
هوعمد من ^؛ JJajuف،ا يممخن اللابير الئاحرات تفعله ما نتيجة بأة منشئ إحار )٤( الأية ل ٢" 
•الحر 

مونعم من اش وهبهم ما عل ليتاص البغض الخامد حد نتيجة يآة مسشلآ إحار )٠( الأية ي ٣" 
•عنهم النعم زوال 

عثليمة.ف ومعصبه حشر، مرض الحد — ٤ 

الذنوب.كياتر من وكبيرة الكفر، مداخل من مدخل التخز — ٥ 
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التاسىمحورة 

(.٠٦٦/ ttالقرطم )انظر: الفلق. محورة ق الخلاف حب عل مدنية ت وقيل مكية، النرول1 

الفلق.محورة فضل ق ذكرْ تميم ت السورة فضل 

القاصد:

تعال.ض والربوسة العيودية توحد تقرير 

ء.آقآؤثفيأمحيث

ثرآثومواصثن ه إكوآلثاًن ه تهئ>آلكامج ه آعودبميآقاي0 ز ثؤ 
بيىمحرآىصصاّثآص04

التمثرت

غلوبق , jl_lيلقه ئ ثؤ من به والاعتصام ائذ إل للالتجاء قووأقته الض افث محاق ٣- -١ 
بحقمعبود لا الذي للعبادة النص الخنق، عن الغني الخن، اللك مو وافه ؤيضلون، فملون الناص، 
سواه.

وماالغفلة، عند الخفي بالكلام يتاءدءش< الذي الشيهنان أذى من حاصل اش إل الالتجاء وهذا — ٤ 
التامن،من حفيا كلاما يتكلم ما كل الوموامحن ويشمل والتومة، الشريرة الخواؤلر من الرء بتفن ؛نطر 
الذيالشيهنان وطا ^_<، الناص ويقرون بالاحرين، الأذى إلحاق يردون الذين المكايد أصحاب ومم 

اف.ذكر عد ؤيتوارى محقي منه 

الرامحة.عمانيهم عن لثتهم الناص؛ صدور ق والشلث، الأذى يبت، وموالذي - ه 
اسس.وشل الخن، شؤ ص باض أعتصم ا*-وأا 
والأتاطامحتط:الفوائد 

الختامب.همت كاب يبمم وحتمت، مراهمته، خمس ذكرهم ورة الكررمحت الثامن، فمل ليان ~ ١ 
تعال.اف إلا له ولين دانا، إليها يلجأ وللعزة للقوة مصدر عن ان الإنتغتي يلا ~ ٢ 

رُث،فهو والإلهية، والللث،، الربوبية، الرب.ذ: صفات من صفات ثلاث ®هن.ْ ممر؛ ابن ، ٣١١٠— 
٠٠٨٢٠يالتصف، يتتعوذ أن ايتعين. فأمر له، عبيد ومملوكه، له محلوقة الأشياء فجمع ؤإلهه، ومليكه ميء كل 

(.٧٤٩)ضرالمرآنالعشمi/ الءف١تاا. 

ييوسوسون الذين والإنس ا-بمرر شءاءل؛ن أذى نتيجة بأف متقلأ إمحاد )ْساُ( الأيتتت ق ٤" 
والشكوك.الثؤ ييثون أيم الغفلة عند الناص صدور 
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إعجازبيان 

م. ١٤٢٠بثروت، ااتاراخ، مؤسسة طيعة عاشور، ابن بتمسثر المعروف والتتوير التحرير 

بثردت-دالالفكر، جزيء، لابن اكزيل، سوم التسهيل 
القرى،أم جامعة ق ودكتوراه ماجستير رمحاتل عشرة  ٠٠٣٣٧ت الرازي حاتم اي لأبن العفليم، القرآن تسر 

المنورة.المدينة — الدار مكتبة — محليان منها وحلع الكاتبة، الألة عل مكتوبة 
يثرون.الفكر، دار الأندلسي، حيان لأي الخبمل، الحر نمير 
بيروت.دارالمعرفة، البغوي، تفسير 

اّبوزي•ابن دار الصي، إياد علميه• وهملق خممحه تيمية، ابن الإسلام شخ تمستر 
ابندار ياّين، يثير بن حكمت أ,ح. إعداد يالمأثور، التفسير من السيور التفسير موسرعق الصعمح، التفسير 

ا-بموذي•
مةالثانية، الطيعة ييروت، المكر، دار حليعة القامحمي، الدين يحمدخمال، التأؤيل محامحن السمي ضرالقامحمي، 

م ١٣٩٨

اليمام.■ "الخوزي ابن دار ياسين، يشتر بن حكمت تحقيق كثير، ابن للحاففل العثليم، القران تفسير 

القاهرة.للكتاب، اانجاح دار عقمن، ابن الشيخ لفضيلة الكريم القرآن تفسير 
بيروت.الفكر، دار الرازي، الفخر المجير، النفر 

.٢٢٠٠٤الأؤير، ط النهل، دار القرين، من محمومة التهجي، اكسثر 
بيروت.الفكر، دار النحيل، مصعلفى بن وهبة ح. والمنهج، والشريعة العقيدة ق المنير التفسير 

متصور.بن سبي محتن من التفسير 

حلالشارقة، جامعة مسالم، مصظض ح. إشراف المقرين من نخبة إعداد الكريم، القرآن سور الموضوعي، التفسير 
م. ١٤٣١الأول، 

بيروت.الحري، الرامحثط إحياء النحيل، وهبة ئ• العزيز، القرآن معال ومعجم الوجيز المسير 
طنطاوي.سيد محمد الوسيهل، التفسير 

الشؤونوزارة طع العيي، ناصر ين بن عبدالرحمن للشيخ القرآن تفسير حلاصة ق المنان اللطيف تيسثر 
الرياضن.الإسلامية، 

الرياضي.حليعة السعدي، ناصر بن لعبدالرحمن المنان، كلام ير نفق الرحمن الكريم تيسير 
تيمية.اين الإسلام لشخ الصحج، ا-بمواب 

ونسخةوأولاده، الخلم الابيا ممطفى مطعة الطبري، جرير بن محمد جعفر لأي القرآن تاديل من اليان جاعع 
معالس،حشق ونسخة — يمصر المارق دار — الثانية الهييعة ثاكر أحدمحمد ومراجعة محمودمحمدشاكر ؛تأحميق 
التركي.صداه الدكتور الأستاذ 

تيمية.لأبن الرسائل جامع 

يثرون.المري، التراث، إحاء دار طعة ، ٠٦٧١ُت، للقرطى، القرآن لأحكام اباْع 
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٣١٩٩٣صة الفاض دار ط صر، السد الفاضل تآليف التنايت، دالأمواض الإيدذ داء 
الرياض.الإسلأب، صعود محمدبن الإمام جامعت طعة والفل، العقل درءتعارض 

بيروت.الملم، دار ا-لقراحل، أخمل محمل د. نحقيق؛ الخيي، مثن الالموز، الدر 
بيروت.ا١٠ربي، التراث إحياء دار الألومي، شكري لحمود الثابي|، تع والالعفليم القرآن ير نفي العاي ريح 

م. ١٣٩٨ّة لمان العلمية، المحج، دار ، ٤٠٢ ١ ت الغساني حبل لأمدبن النعي، 

الشربتيسف، النيئ راح الم
١٣٩٩اكاتيت اسة دمشق، الإسلام، المحب الآدام،، سخ الصحيحة، المقلة 

الرياندال تغر اسم،، المح لخالد زمرد أحمد فدان يفهرسن دنحرج نجمتنا الدارس، للإمام الدرام، سنن 
م١ّ ٤ • ٧ الأؤل اليعة القاعر؛، للتراث 

الفكر.دار فة صنا، القادر - ب محقيث، الارديتي،، للعلامة القي، ابوْر ومعه اييهمير للإمام الكيدمحا، المنن 
٠م ١  ٩٣٦حوا، والشر، والترخمة التآليفه -بمنة مهلعة الغمراوي، اككتٌرمحمداخمد الكونية: اف صتن 

الأزهرية.الكليات مكية صعد، حله نحقيق هش.ام، لأبن النيؤية ثرة ال
الإسلاماليج، الأول، الهليعة الأرناؤوط، وسميي، الشاؤيس رهثر تحقيق: البعوي، للإمام المنة، ثممح 

•١٣٩.^،

العارف.دائرة الهتدة، الطيعة عن صورة للييهقي، الإيهان شعب 

بيروت.العالمية، الكتصبا دار تيمية، ابن الإسلام لشيخ الرسول، شاتم عل اللول الصارم 

الآرناؤوط،شعيب تحقيق الفارمى، بيان بن عل الدين علاء الأمير تألتف يان، ابن برتتب حيان ابن صحيح 
ى.~ط٤^٤^،٢ بثروت ~ الرسالة مؤسسة 

حومآ.— بيروت — ممر ابن دار اليغا، مصطفى تحقيق البخاري، صعحح 

م. ١٤٠٢الثالثة الطبعة — دمشق — الإسلامي الكتي، الألباهمؤر، للشخ الصغثر، الخاهع صحح 
الثالثةالطيعة الخلج، لدول ١^٠^ التربية مكتب نشر الألباق، للشيخ السند، باختصار ماجه ابن سنن صحح 
م. ١٤٠٨

الأيلالطيعة الخلج، لدول التربية مكتب نشر ~ الألباف للشح التي، باختصار داود ر سنن صحح 
م. ١٤٠٩

الأؤلالطيعة ا-اقالج، لدول ايعربير التربية مكتب نشر ~ الأيال للشجح ~ الند باختصار الترمذي، سنن مجحح 
م. ١٤٠٨

الأولالطيعة الخلج، لدول العري التربية مكتب نشر ~ الأليال للشيخ السند، محاختمار اتئ النسنن مجحح 
م. ١٤٠٦

م. ١٤٢٠الأول، ط الآثر، دار ياصتن، بشثر حكمت بالآتور، التفبر من الجور الصحح 
دار~ اياقي عبد فواد محمد الدكتور تحقيق ~ التيايوري القشري الحجاج بن ملم للأمام ملم، صحح 

لبنان.— بيروت — العرف التراث إحياء 
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م.١  ٠٤٣ الرائعة، ط بيروت، الكريم، القرآن دار المحايويؤ، عل لحمد التفاصير صموة 
والتوزيع.للتشر الفا الزكي، محمد حمال، الدكتور الكريم؛ القرآن ل إعجازية صور 

جليي.خالعس د. للايإن محراب اليج، 

م. ١٤١٦الأول، ط العالمية، الكتب دار عمثرات، زكريا نحميق للتيسابوري، القرنان ورعاثب القرآن عراتب 
نخة— بيروت — الفكر دار طيعة ى،  ٨٥٢ت — العسقلاق حجر لأبن اليخاري، صحح بشمِح اياري نع 

الصرية.اللمية الفة عن مصررة 

ه. ١٤١٢صيدا، العصرية، الكتية خان، حن لصديق القرآن، مقاصد ي البيان فع 
م. ١٤٢٦الثالثة، ط الوفاء، دار عميرة، عيدالرحمن ئ- نحقيق الشوكاي، للإمام القدير فتح 

م.١  ٤٣• الرياض ، ط؛ المربمري، حز؟ بن حمدي تألف ومأجمج، ديأجيج القرس ذي أمرار فك 
ببمروت.ايرية، دار للرءنثرى، اكزيل، ضامضى حمائق من الكشاف 

ببروت.الفكر، دار الغوي، بحاشة الخازن محمد بن عل لأبوالخن الممزيل، معاق ؤؤ التأييل لتاب 
ءادل<.لابن الكتابؤ ءالوم ي اليامحت، 

سةالثانة، الفة بيروت، انملمة، الكتب، دار آم، ١ ١ ت السوحلي للإمام النزول، أساب ي التقول ياب 
٢١٩٧٩.

.٠٢٢ • ٨ دمغق،.دئ، القلم، دار لم، مممعلض القرأن: إمجاذ ماحناي 
الكريمالقرأن >ءجان العالة إصدارافة (، ٣٨، ٣٧، ٣٦، ٣٣، ٢٧، ٢٢٠، )١ الأعداد العلص: ا>ءجاذ محلة 

الكرمة.مكن — الإسلامي المالي ابطة ر~ 

المرائيالخائلن بتحرير —< ٠٨• ٧ ت ايثص يان بت، يكر أ؛-، مح( ٢؛، الدين، لغدي الموانئ، دمغح الزوائد مجع 
م.١  ٩٦٧ط٢ يثروت، الكتاب، دار ميعة حجر، وابن 

الرياض.مaل١ع تتمة، ابن الإسلام لشخ الفتاوى، جميع 
م. ١٣٩٥بماس، الملمي الجض تحقيق مهلية، لأبن العزيز، كتاب تر تفj، الوجتز الحرر 

النكرمة.مكة اوه0ة، مكية لميس، بن اف بر بن الليث، مد د. تحقيمح،: القدمى، للضياء الختار؟، 

تمة•اين الإسلام لشخ المرية الفتاوى صر 
بيروت،الفكر، دار للشمي، التنزيل مدارك 

افدية.الطبعة عن محورة الدعبي لادح١فذل. التلخيص، وبديله الحاكم، للحافظ الصحيحان، عل التدرك 
التركي.مداف ئ. معال إسراف الخلياء، من نمة تحقيمح، حجل، بن أمد الإمام د ت م

افد.اJئلا٠ية، المارق دائرة محض الطيالمي، أبوداود الغد، 
—افد — لفية الالدار معلبوعات الندوي، أحد محتار تحقيق ثية، أبي( ابن للإمام والأثار، الأحاديث، ي الصتفؤ 

الدعةالأولا'ل\م.

بيروت.— المرنة دار — المقلاق حجر لأبن اك،انية، السانيا بزوائد المالية الهنال—، 

اليمام.- الحوزي ابن دار - للزجاج القران معان 
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م. ١٤١٠الأول الطيعة الرياصن، العارف، مكنية الطحان، محمود د. تحقيق؛ الطبمراق، للحافظ الأوصعل، المعجم 
القاهرة.تيمية، ابن مكنية الطمي، عيدالجيد حمدي تحقيق؛ الطبراق، للحافظ الكيثر، العجم 

بيروت.المعرفة، دار القرآن، غربمج، ق المقرئات 

الأول،حل دمشق، القلم، دار الصايول، عل محمد تحقيق التصوري، الحصن لمصطض التفاسر عيون س المقتطف 
٠٠١٤١٦.

٢٢٠عان، ~ السيرة دار ، ١ حل العبيدي، فائق خالد القرآن؛ ي الهثدمي لتذلار ا ~ ٠٩,

بثردت•المكر، دار الدال، ءث،ا0 بن سمد بن أبوعمريعتان للإمام دالإبمداء الوقف 3 الكض 
الطعتوءالوعه، الكريم ااJقرTن عودين الالعلمية الخمعية ارمالح، محي د. والايات، ور المن والدق الم 

..٠١٤٣٣الأول، 

٠لسان، وثرودت4 العرفت، دار النجار، نغلولي الكريم؛ القرآن ي الحيوان العلمي؛ الإعجاز آيات ن م ~ ٢٢ ٠٧.
١م٤ّ  ١٧بيروت، الكنس،، ؛ iipط٢، جالرالدينالفندي، الدكتور القرآزت ؤ، الإمجاز دواع من 

جالمةالثيوية،كخ،الإألأماينبأيةا̂ ~
الوصرعي.الشثر ومحوعة م ~

ب،روت.— اللميت ااكغ_، دار طعة — يوٍلي للالحواللث، تتؤير يرحه ُع مالك موؤلآ 
الكتي،العلمية،يثرون.قلمالدرر،لليقاعي،دار ن ~
بممر.الإمحلامية الكنية محلتاحي، ومحمود الراوي، ءلاهر نحميق الأثير، لأبن والأثر، الحديث، غرب ق لنهاية ا ~

الأول،ٍو ارئة، الغ جامعة الباحشن، من محموعة نحقيق المن—ي، محنال—٠ أيٍر بن مكي، الهابة، بلؤخ إل ايداية 
٠٠١٤٢٩

الالكترونية؛الموانع 

.http://w\vw.elnaggarzr.com/الجار زغلول، الدكتور موقع 
.http;//nabulsi.com/ايابيي راتج، محمد الدكتور موقع 
.http://www.naznic.net/ar/Pp-honicأبوانمنا -محاليل نثلمي الدكتور موقع 
.http://Jcaheel7.com/اصمحيل الدائم عجل الهدس موتع 
.http://cjuran-ni.coni/ظن والالكتاب ل العلمي الإعجاز موصوعة موقع 
.http://www.eajaz.org/والظن الأكتاب ير العلمي للإصحاز الحالية الهيئة موقع 
.http://www.youtubc.coniاليوتيوب ,وتع 
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الموضوعاتفهرس 

انمغحة الوضع
١ الفانحةسورة تفسر 

٦ القرةسورة تمر 

١٣٩ عمرانآل سورة تقمر 

١٩٩ النساءسورة تمسر 

٢٧٨ المائدةصورة تفر 

٣٣٥ الأنعامصورة تفر 
٣٩١ الأعرافسورة تفر 

٤٦١ الأنفالسورة تمر 

٤٩٧ النوةصورة تقر 

٥٥١ يونسسورة تمتر 

٥٨• هودسورة تمر 

٦١٧ رسفسورة تفر 

٦٤٩ الرعدسورة تقمر 

٦٦٥ إيراهمصورة تفسر 

٦٧٩ الحجرسورة تفر 

٦٩٤ النحلصررة تفر 

٧٢٥ الإسراءسورة تصر 

٣ الكهفسررة تفر 

٢٩ مريمسورة تفر 

٤٨ طهسورة تفر 

٧٠ الأناءمحررة تقر 

٩١ الحممحررة تقر 

١١٢ المؤمنونصورة تفر 

١٣٤ النورمحررة تفر 

١٦• الفرقانصورة تقر 

١٧٤ الشعراءمحررة تفسر 

١٩٤ النملمحررة تقر 

٢١٥ القحمرمحررة تضر 

٢٤• العنكوتصورة تفر 

٣٦• الرومسورة ثر تغ
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٢٧٦ لقإنسورة ضر 

٢٨٧ الجدةسورة ضر 

٢٩٥ الأ-حرامءاسورة تصر 

٣٢١ مأسورة تفسر 

٣٣٨ فاطرسورة ضر 

٣٥٢ يسسورة ضسر 

٣٦٩ الصافاتسورة ضر 

٣٩٢ صسورة تمتر 

i-y الزمرسورة فر 

٤٢٦ غافرسورة ضر 

٤٤٤ فصلتسورة ضر 

٤٥٦ الشورك،سورة فر 

٤٧١ الزخرفسورة تفر 

٤٨٥ الدخانسورة تفر 

٤٩٢ الخانةسررة تفر 

٥• • الاحقافصورة تفسر 

٥١٢ محمدسورة تقر 

٥٢٣ الفتمسورة تقر 

٥٣٣ الحجراتصررة تفر 

٥٤٢ قسررة تفسر 

٤٤٩ ت^١ ١٠٧١سورة تفر 

٥٥٨ الطورسورة ضر 

٥٦٤ النجمسررة تقر 

٥٧١ القمرسورة تفسر 

٥٧٩ الرحمنسررة تقم 

٥٨٧ الراقعةسررة ضر 

٥٩٥ الحديدسررة تقر 

المجادلةسورة تفر 

٦١٣ الحشرسورة تفسر 

٦٢٣ المتحتةسورة تفر 

٦٣• الصفمررة تفر 

٦٣٤ الخمعةسورة تفسار 
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٦٣٨ النائمونمحورة تصر 

٦٤٢ التغابنمحورة شر 

٦٤٧ الطلاقمحورة ضر 

٦٥٣ التحريممحورة تمر 

٦٥٨ الملكمحورة مسر 

٦٦٦ محررةتمر 

٦٧٤ الحاقةمحورة تمر 

٦٨١ العارممحورة تمر 

٦٨٦ نوحمورم تقبر 
٦٩٣ الخنسورة ضر 

v. . المزملسورة ضر 

٧٠٦ المدثرمحورة تمر 

٧١٣ الشامةمحررة تمر 

٧١٩ الإنسانمحررة تمر 

٧٢٦ المرسلاتمحورة تمر 

٧٣١ المأصررة تفر 

٧٣٥ النازعاتسرره تمر 

٧٣٩ عمِامحورة تصر 

٧٤٢ التكويرمحورة تمر 

٧٤٥ الأمطارمحررة تفر 

٧٤٧ المطفشنمحررة تمر 

Uo • الانشقاقصررة ضمر 

٧٥٣ الروجسودة ثي نف
٧٥٦ الطارقمحررة ضر 

٧٥٨ الأعلمحررة ضر 

٧٦١ الخامحةمحررة تمسر 

٧٦٤ المجرمحورة مر 

٧٦٩ الليمررة مر 

٧٧٢ الشمسمحررة تمر 

٧٧٤ الليلمحررة تمر 

٧٧٧ رالضهم محورة تمر 

٧٧٩ الشرممحورة تمر 
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